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Rybář s velkým 
srdcem...
Lukáš Krása je mezi rybáři 
vnímán za skromného, ale 
cílevědomého rybáře, který si 
vždy šel za svým snem. Profesí 
rybář, rybářský odborník, 
hospodář, ale především 
skvělý lovec, který se celý život 
intenzivně učí  
o rybách a jejich vztahu  
k potravě. Právě proto je Lukáš 
považován za velkého inovátora  
v oblasti návnad/nástrah  
a jeho produkty patří k absolutní 
špičce na rybářském trhu. 

ODBORNOST, 
TRADICE,  
INOVACE

„Je to už více jak 20 let, kdy jsem si 
začal plnit svůj sen a kdy jsem začal 
profesionálně využívat své znalosti 
v oblasti vývoje a výroby návnad 
a nástrah na ryby. Z počátku jsem 
vyvíjel pouze přísady do návnad  
a nástrah, jako byly různé destiláty, 
esence, oleje, tekuté potravy  
a extrakty, které později začaly 
používat i významné rybářské 
společnosti a některým z nich jsem 
stavěl receptury návnad od samého 
základu. Díky této spolupráci jsem 
se začal dostávat k výjimečným 
surovinám a stále jsem se učil 
něčemu jinému a novému. Vždy jsem 
snil o tom vyvinout něco speciálního, 
něco jiného, něco neobjeveného, 
protože mít něco takového u vody, 
znamenalo nachytat více ryb. 

Rybařinou a vývojem návnad jsem byl 
úplně posedlý a výrobky z mé dílny 
začalo používat stále více rybářů, což 
přirozeně vedlo k založení značky LK 
Baits. Dnes je tomu už více jak 15 let 
a jsem nesmírně rád, že naše výrobky 
jsou tak oblíbené a používají je rybáři 
různých národností. 

Čas skutečně plyne a mnohé se  
v rybařině změnilo, ale nadšení  
a láska k mému milovanému koníčku 
a práci zůstává stále silná a věřím, že 
to z našich produktů je znát.  Neumím 
si představit jiný život a jsem rád za 
každý den, kdy mohu něco nového 
vymýšlet a sdílet radost s ostatními 
rybáři. Jste mojí inspirací.

Jít po vyšlapané cestě je mnohem jednodušší, 
ale těžko na ní objevíme něco nového. 
 
Lukáš Krása
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Česká republika patří tradičně k nejvýznamnější zemi  
v oblasti rybničního hospodářství, rybářství a rozhodně 
k nejpokrokovější v oblasti výzkumu kapra obecného. 
Lukáš Krása studoval 5 let na rybářské škole v Třeboni, 
kde získal mnoho zkušeností a nadále spolupracuje 
s Jihočeskou univerzitou a Mendelovou univerzitou. 
Vývojový tým LK Baits je složen pouze z odborníků  
a absolventů rybářských škol. Vyvíjet smysluplné 
návnady a nástrahy pro sportovní rybolov si žádá daleko 
více, než umět chytat kapry. V LK Baits se snažíme co 
nejlépe porozumět cílové rybě a samozřejmě jejímu 
vztahu k přirozené potravě. 

Inovativní produkty LK Baits bez 
nadsázky udávají směr ve výrobě 
návnad a nástrah pro ryby.

Vědecká  
spojení  

Laboratoře 
plné vůní

Uvedení nového produktu na trh 
někdy trvá i roky a prioritou v LK Baits  
je produkovat výhradně výrobky, 
které prošly skutečným vývojem. 
Každý produkt od samotné myšlenky 
prochází laboratoří, kde vznikají 
většinou velmi vzácné ingredience, 
které se testují v  bazénovém zařízení 
přímo na rybách. Tam právě probíhají 
testy tzv. reakčních rychlostí  
v simulovaných podmínkách  
a objevují se další ingredience, na 
které ryba reaguje pozitivně. Další 
testy pak probíhají na klecových 
odchovech, uzavřené pískovně  
a následně na běžných rybářských 
revírech. 

Smyslová ústrojí ryb jsou velmi dobře 
vyvinutá. Jak sám uvedl před lety Lukáš: 
„Čich a chuť kapra je dokonalá laboratoř  
a současně velká zbraň. Pokud uděláš chybu 
jednou neadekvátní ingrediencí, můžeš 
ponížit účinnost ostatních, třeba velmi 
kvalitních surovin v nástraze a Tvůj čas  
u vody je promrhaný. Pokud se ale podaří 
spojit výjimečné suroviny, které se naopak 
doplňují a navzájem se rozvíjí, je více jak 
jasné, že musíme dosahovat pravidelně 
dobrých výsledků.“ Firma LK Baits je 
vybavena laboratořemi, kde pro většinu 
svých výrobků získává vlastní extrakty, 
esenciální oleje, tekuté potravy a především 
speciální esence, které posouvají návnady  
a nástrahy LK Baits o veliký kus napřed. 

VÝROBNA  
NOVÉ  
GENERACE

Ing.Marek Bouška, Ph.D. je hlavním 
vývojovým spolupracovníkem v oblasti 
výroby esencí, boosterů a jiných speciálních 
ingrediencí nebo sloučenin, které si vyžadují 
odborné vzdělání. 
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All Amino Nutric je stavebním 
kamenem všech našich produktů  
a možná nejúčinnější tekutou 
potravou, která byla speciálně 
vyvinuta pro ryby. All Amino Nutric 
vznikl v roce 2006 ve spolupráci  
s MVDr. Stanislavem Červinkou  
a dalšími odborníky, kteří zkoumali 
přirozenou potravu ryb a potravní 
signály, na které ryba reflexně reaguje. 
Rybáři po spuštění All Amino Nutric 
na trh začali našemu produktu říkat 
„živá voda“, protože přelitím jakékoliv 
návnady se najednou zvýšil zájem ryb 
o rybářovo místo. Zájem o produkt 
raketově rostl a produkce LK Baits se 
ještě ten rok několikanásobně zvýšila. 
All Amino Nutric má několik skvělých 
vlastností, ale na tu nejdůležitější 
jsme přišli až později a rozhodně to 
nebylo cílené. Naše tekutá potrava po 
přelití jakékoliv nástrahy prodlužovala 
dobu trvanlivosti. Po drobných 
úpravách tohoto produktu si troufáme 
říci, že jsme jako jedni z prvních přišli 
na trh s boiliem, které bylo ošetřeno 
pouze přírodními stabilizátory, 
protože ty agresivní umělé značně 
snižují 

účinnost produktů. Ve světě 
oblíbených mražených boilies se tak 
objevila skutečná novinka, která byla 
úspěšnější než mraženky a nekazila 
se! Vznikla tak nová éra trvanlivého 
boilies, které bylo ve světě hotovek 
rozdílové.

Nejsme  
z jednoho těsta
 
Rybářský trh se každým rokem mění, 
ale k největším změnám  
u významných výrobců nedošlo  
v inovaci, ale k „předání“ své značky 
velké továrně na boilies. Mnoho 
výrobců díky rostoucím nákladům 
opustilo své každodenní starosti 
o výrobnu a nechávají si vyrábět 
produkty jinde. Všechny jsou 
víceméně stejné a liší se pouze esencí 
a barvou. Jak pohodlné, co říkáte? 
Ve výsledku je většina rybářských 
návnad a nástrah po celém světě  
z „jednoho těsta“ akorát s jiným logem 
a nikdo z objednavatelů – prodejců 
ani neví, co skutečně obsahují jejich 
produkty. To je skutečně divné! Na 

trhu tak vznikla obrovská propast 
mezi kvalitními produkty a pak těmi 
levnými z továrny, kde je prioritou 
cena na úkor kvality a funkčnosti. 
Poptávka logicky po kvalitní návnadě 
každým rokem stoupá. Vždyť existuje 
už jen pár skutečných profesionálních 
výroben, které drží svá know-how, 
odbornost a především kvalitu. 
My jsme právem hrdí, že patříme 
mezi ně! Lukáš Krása vždy chtěl 
vybudovat firmu, která bude nabízet 
pouze kvalitní a výjimečné produkty. 
Výrobky, které si rybáři zamilují pro 
jejich úspěšnost. Nyní LK Baits patří 
mezi nejvyhledávanější výrobnu 
rybářů, kteří hledají opravdu něco 
speciálního, ale také stálého. Vždyť 
více jak polovina produktů vznikla 
před jednou desítkou let a beze 
změny jsou tyto produkty vyráběny  
a používány s úspěchy dodnes.

Variabilní použití (doporučené 
dávkování neomezeno)
Nejúčinnější startér
Nerozpouští PVA materiály 
Prodlužuje dobu trvanlivosti
Pro všechny druhy návnad
Okamžitá reakce

• 

•
•
•
•
•

Možná nejdůležitější tekutina a celoživotní 
tajemství v jedné lahvičce

All Amino Nutric

Živá voda  
All Amino Nutric

„Naši zákazníci dobře vědí, že nejdražší 
není rybářské vybavení, cesta na ryby 
ani povolenka. Nejdražší na světě je 
přeci čas a každý z nás ho chce využít 
na maximum. Přeci není logické zaplatit 
drahé povolenky, jet stovky kilometrů 
na ryby, mít na břehu nejnovější 
modely prutů a pak si šanci na záběry 
zazdít například špatnou montáží nebo 
nekvalitní návnadou!“

Martin Hájek 
vedoucí vývoje  
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Odlišnost, 
klíč k úspěchu

Nová pečící linka na produkty CUC!, které se 
staly bestsellerem posledních dní. 

Některé souvislosti v přírodě nejsou náhodné a mají jisté 
zákonitosti a pravidla. Stejně tak je to i v naší výrobně 
návnad a nástrah. Nikdy neposunete výrobek dál, pokud 
nahradíte čerstvá vejce sušenými, esenciální olej  
s biologickou hodnotou umělým olejem, nebo použijete 
umělé levné konzervanty za ty přírodní. Využívat kvalitní 
suroviny je už naší samozřejmostí, ale stále se snažíme 
hledat výjimečné ingredience. Také vyvíjíme návnady  
a nástrahy, které by mohly znamenat pro sportovní 
rybolov velký posun vpřed! 

Pamatujete si, co se stalo, když jste poprvé vyzkoušeli 
boilies? Ano to byla doslova revoluce. Dnes už je pro ryby 
boilies velmi známý a uvědomujeme si, že je jen málo 
lokalit, kde se ryby s těmito kuličkami ještě nesetkaly. 
Na některých revírech je boilies rybami považováno 
za hlavní složku potravy a na některých zase může být 
vnímán opačně, kdy jsou ryby k boilies velmi opatrné až 
netečné. Právě na takových revírech je čas na změnu.  
Z těchto důvodů jsme se pustili do velkých investic, 
jiných technologií a výroby produktů, které jsou něčím 
jiné a na některých revírech mohou být právě jediným 
klíčem k úspěchu! Přichází čas na změnu… Nutrigo

Každodenní přísun čerstvých vajec.

•  Vývoj esencí a ostatních tekutin
•  Bazénová laboratoř na reakci ryb na jednotlivé látky
•  Klecový výzkum krmení na volné vodě
•  Míchací zařízení suchých směsí s výkonem 10t/hod
•  Automatická boilies linka s produkcí 250 kg/hod
•  Peletovací automatická linka za studena s kapacitou 3t/h
•  Počítačem řízené UV sušárny a varny
•  Nová technologie NUTRIGO 
•  UV sušárny krmení a laboratorní sušárny 
•  Zákaznický servis - vývoj a tvorba 
•  Vývoj a produkce krmení pro široké spektrum ryb
•  Speciální výroba krmení pro soukromé revíry  
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BAIT SERVIS  
ZÁKAZNICKÝ 
SERVIS

Krmení je ošetřeno ve speciální UV komoře  
a následně projde postřikem ALL AMINO NUTRIC, 
který zajišťuje vysokou atraktivitu a trvanlivost bez 
použítí umělých konzervantů.

V loňské sezóně jsme vyprodukovali přes 50 tun 
boilies na zakázku, nechte si postavit také svůj 
boilies podle Vašich představ.

Vyrobíme Vám booster, dip nebo 
tekutou potravu podle Vašich 
požadavků.

Váš úspěch je naší radostí

Našim zákazníkům nabízíme daleko více, než jen 
oficiální portfolio produktů LK Baits. Víme, jak moc jsou 
někteří rybáři důslední v oblasti svých návnad a taky to, 
že někteří z Vás chtějí mít u vody něco speciálního. 

Od roku 2010 se věnujeme zákaznickému servisu, který 
je mezi jednotlivými rybáři i teamy velmi oblíbený. Jsme 
rádi, že se s Vámi můžeme podělit o naše zkušenosti  
a unikátní ingredience, které nejsou běžně k dostání. 

Všechny výrobky vyrábíme na nové moderní lince, 
která zaručuje vysokou šetrnost k použitým surovinám. 
Výsledkem je exklusivní produkt speciálně vyrobený jen 
pro Vás nebo Váš tým! 
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Prvním krokem je 
konzultace  
s naším zástupcem 
v dané zemi, přímo 
s Lukášem Krásou 
nebo ředitelem výroby 
Martinem Hájkem. 
Vyslechneme si Vaše 
požadavky  
a na jejich základě 
Vám vyvineme  
a vyrobíme produkt dle 
Vašich požadavků, na 
míru Vaší lokalitě  
a rybí obsádce. 

1 4
Naše výrobna se věnuje zákaznickému servisu se 
zaměřením na téměř všechny druhy oblíbených 
sportovních ryb. Ať už cílíte na kapra, amura nebo 
jesetera, podělíme se s našimi zkušenostmi a vyrobíme 
Vám tak produkt na Vaši cílovou rybu. Stejně tak 
vyslechneme požadavky na selektivitu nebo atraktivitu. 
Díky exklusivní spolupráci se společností Marcel Van 
Den Eynde máme unikátní ingredience a tak mícháme 
na zakázku krmné mixy i pro rybáře se zaměřením na 
plavanou a feeder. V posledním roce jsme také spustili 
výrobu pelet pro majitele soukromých revírů, kteří chtějí 
přikrmit svou obsádku medikamenty nebo dopřát rybám 
kondiční příkrm pro lepší přírůstky a podpoření imunity.

3
V naší výrobně umíme 
vyrobit standardní 
podoby návnad  
a nástrah, ale také 
unikátní výrobky, které 
jsou naším know-how, 
jako je NUTRIGO, FISH 
ACTIV PLUS nebo 
CUC! Nabízíme Vám 
také boilies na míru, 
pelety, tekuté potravy, 
dipy, aminokomplexy, 
esence, krmítkové mixy, 
závodní mixy apod.

2 5
Tvrdší produkt umožňuje přesnější 
zakrmování a delší stabilitu. Naopak 
měkčí produkt s hrubou strukturou je 
ideální pro studenou vodu a rychlejší 
akci. Barva je také velmi důležitá  
a na základě požadavků umíme vyrobit 
barvy produktů od bílých až po zářivě 
růžovou, která vyniká před ostatními. 
Tvar a velikost je další specifikací 
našich zákazníků a v tomto směru 
nabízíme širokou škálu průměrů  
i tvarů. 

Cena je stanovena 
na základě použitých 
ingrediencí a náročnosti 
provedení

Dotazy  
pro zákaznický servis: 
vyroba@lkbaits.cz 
krasa.l@seznam.cz 
+420 605 280 710

Bait servis Min. množství

Pelety 150kg

Boilies 50 kg

Pelety 50 kg

Pelety PVA mix 50 kg

Fish Activ Plus 50 kg

Nutrigo 50 kg

Vařený partikl 50 kg

Krmné mixy 100 kg

Tekuté potravy 5 l

Booster 5 l

Dip 1 l

Hotové PVA 50ks

Jak to 
probíhá?

Konzultace Výběr  
produktu

Barva, struktura, 
tvar, tvrdost  
a velikost

Cílová  
ryba

Minimální 
množství  
a cena 

Dánský rybář Nicklas si nechává rolovat 
speciální boilies jehož základem je 
NUTRIC ACID.

Pelety měkké, tvrdé, různě barevné, s dírkou nebo bez ní,  
průměr 2, 4, 8, 12, 17, 20, 28 mm
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Výroba návnad a nástrah pro mě 
znamená něco, co mohu jen stěží 
popsat. Není snad den, kdy bych 
nepřemýšlel nad rybou a jejím 
požadavkem na příjem potravy, 
trávením a vším, co s tím souvisí. 
Z koníčku se stala práce, která mě 
velmi baví a možná i proto se kolikrát 
vydávám na cestu, která vede do 
neznáma, a snažím se na ní objevit 
něco nového. Výrobě návnad a nástrah 
se věnuji už více jak 20 let. Za tu dobu 
jsem poznal několik výjimečných 
surovin, které jsou pro ryby velmi 
lákavé. Většina úspěšných výrobků 
má vždy úzkou souvislost s přírodou, 
proto se většina zásadních ingrediencí 
destiluje a extrahuje přímo v naší 
laboratoři. Produkty LK Baits tak nesou 
známku originality, inovace a také kus 
našeho života. 

Jsem pyšný na náš vývojový tým, 
protože vnímat mé bláznivé nápady 
není jen tak pro každého. 

To musíte být více než rybářský blázen 
a fanatik. Martin Hájek, vedoucí naší 
výroby, je jeden z těch chlapíků,  
s kterým rád sdílím své myšlenky. 

Zdá se, že boilies je skutečně 
nejúspěšnější návnada a nástraha pro 
lov kaprů. Moc dobře si pamatuji na 
své začátky, kdy jsme na 
některých revírech používali 
boilies vůbec jako první. Pro 
nás to tehdy znamenalo, 
jako bychom objevili svět. 
Boilies chytalo neuvěřitelně! 
Ten rozdíl oproti jiným 
nástrahám byl skutečně 
markantní. Jenže jak šel 
čas, bylo potřeba zázračné 
navoněné kuličky vylepšovat 
rybími moučkami, přírodními 
aromaty, extrakty a dalšími 
ingrediencemi. Boom vývoje 
a výroby boilies ušel v krátkém čase 
neskutečně rozsáhlou cestu  
a dosahovat pravidelně dobrých 
výsledků, znamenalo používat 
kvalitnější a neokoukané ingredience. 
Dlouhá léta jsme pracovali na tom, 
abychom vyvinuli stabilní návnadu, 
která by byla v mnohém pro ryby 
úplně nová, atraktivnější a ve výsledku 
úspěšnější. Vím, je to troufalé  
a odvážné, ale přeci ten kdo nesní 
krásné sny, jako by nežil.   

Velmi dlouho držel vývojový tým LK 
Baits tajemství jménem NUTRIGO pod 
pokličkou a několik let jsme finální 
realizaci odkládali, protože tohle 
sousto bylo opravdu veliké!  Věděli 
jsme, že máme v ruce komplexní 
návnadu, která může být úspěšnější 

než boilies a také může pěkně zahýbat 
nejedním rybářským revírem! Sloučit 
naše požadavky, všechny ty úžasné 
komponenty a ztvárnit je do jednoho 
produktu technologií, která jim nevezme 
kvalitu, byl téměř nereálný úkol, ale my 
se stále nechtěli vzdát našeho snu.  

Musíme se přiznat, že vše okolo 
NUTRIGO v počátku přesahovalo naše 
technické, ale i finanční možnosti. 
NUTRIGO si vyžadovalo spoustu změn 
v naší výrobě, nových technologií, 
ale také neuvěřitelné množství času, 
které jsme potřebovali na různé testy, 
aby fungovalo podle našich představ. 
Čas plynul a každý rok jsme posouvali 
NUTRIGO o kousek dál a blížili se 
malými krůčky k našim reálným 
představám a kýženým zkušebním 
výsledkům. 

Nyní se píše rok 2020, kdy NUTRIGO 
dosáhlo našich představ a věříme, 
že v mnohém přesáhne atraktivitu 
a úspěšnost všech dostupných 
rybářských návnad na rybářském trhu! 

Čerstvé patentky jsou důležitou surovinou  
pro výrobu NUTRIGO

NOVÁ  
DIMENZE  
NÁVNAD
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Jeden kus NUTRIGO je až 
50 x atraktivnější než jedna 
kulička kvalitního boilies, proto 
pro přilákání ryb stačí jen minimum 
návnad. 

NUTRIGO obsahuje tekuté jádro  
s čistými přírodními výtažky. 

NUTRIGO se nedá s žádnou 
existující návnadou porovnávat, 
protože v sobě nese několikanásobnou 
sílu, někdy stačí jen pár kuliček, abyste 
u ryb vyvolaly potřebu se krmit.

NUTRIGO můžete na menších 
revírech používat samostatně, ale 
kvůli vysoké pořizovací ceně můžete 
přidávat k Vašemu ověřenému krmení, 
čímž zvýšíte několikanásobně zájem  
o Vaše krmné místo.

Čím větší množství NUTRIGO 
použijete, tím více přírodních signálů 
vnesete do vodního prostředí a máte 
tak větší šanci rybu nalákat a docílit 
rychleji záběr.

Po přijmutí NUTRIGO rybou  
a narušením jednotlivých vrstev 
požerákovými zuby, pohybem  
a dýcháním ryby se z dýchacího 
aparátu začne uvolňovat a šířit 
potravní signál, který začne stimulovat 
další a další ryby. 

Narušením vnějších vrstev zrychlujete 
reakci NUTRIGO (pro rychlejší 
účinek, můžete propíchnout několik 
návnad např. boilies jehlou nebo 
vrtáčkem).

Jednotlivé vrstvy spolu neustále 
reagují, proto NUTRIGO může měnit 
konzistenci, barvu i vůni. 

Uvnitř NUTRIGO může docházet 
k reakcím a vpíjení se tekutiny do 
okolních vrstev až vylučování tekutiny 
na povrch návnady.

Rozpustnost NUTRIGO je pozvolná  
a je odvislá od teploty a ataku ryb.  

Průměr NUTRIGO není stabilní, ale 
pohybuje se od 22-24 mm.

100% přírodní produkt  
s obsahem vysokého podílu extraktů, 
přírodních látek a aminokyselin, 
prosíme, skladujte nejlépe v temnu  
a chladu. 

Kusová výroba a ruční práce je také součástí NUTRIGO

NUTRIGO Coco na začátku naší nové 
technologie, kde se používá drcený 
kokos

NUTRIGO je 
vyráběno unikátní 
technologií za 
studena, kdy 
nedochází ke 
snižování kvality 
použitých 
ingrediencí!

Dámy a pánové,

držte si pruty.
NUTRIGO  
přichází! 
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Pro široké spektrum sladkovodních 
ryb snad neexistuje větší pochoutka, 
než je živá patentka. V naší laboratoři 
získáváme šťávu a neodolatelný výluh 
z patentek, které díky naší speciální 
technologii aplikujeme do NUTRIGO 
a necháváme reagovat s dalšími 
důležitými ingrediencemi. NUTRIGO 
Bloodworm je ideální používat na všech 
revírech s bahnitým dnem, ale  
i na jiných lokalitách, protože ryby mají 
potravní signál z patentek v sobě velmi 
dobře zakódovaný. Hrstka návnad vnáší 
do vody tolik přirozeného signálu, že se 
vyrovná několika kilogramům živých 
patentek! 

Doporučujeme používat samostatně nebo 
jako doplněk k Vašemu vyzkoušenému 
podkladovému krmení na rybí - masové - 
kořenité bázi návnad. Výborný v kombinaci 
se Spice Shrimp. Celoroční použití! 

V jedné návnadě je extrakt a výtažek, který 
se rovná 300g živých patentek. 

Energetická mléčná bomba vyrobená 
ze syrovátkového proteinu, čokolády, 
karamelu, extraktu Stévie cukerné 
a dalších ingrediencí. NUTRIGO 
Coco vysílá do vodního prostředí 
uhlohydrátový signál, který ryby 
vyhodnocují jako potřebný zdroj energie 
především v zimním období a před 
třením. NUTRIGO Coco  
v procesu výroby podstupuje procesem 
zrání vlivem mléčných bakterií, kdy 
dochází ke specifické reakci, která 
láká ryby na velkou vzdálenost. Uvnitř 
NUTRIGO Coco je navíc extrakt 
vyrobený několikaměsíčním pomalým 
extrahováním aroma z kokosového 
ořechu do alkoholu. 

Doporučujeme používat samostatně nebo 
jako doplněk k Vašemu vyzkoušenému 
podkladovému krmení na sladké - mléčné - 
kořenité bázi návnad. Celoroční použití, ale 
jeho největší síla je v zimních měsících. 

Výborný v kombinaci s  G-8 Pineapple, 
Wild Strawberry a Compot HHDC. Celoroční 
použití! 

Příchutě ovocných bází mají po celém 
světě nachytáno tisíce kaprů, ale co se 
stane, když do jedné návnady použijete 
skutečně vysoký koncentrát získaný 
z  tropického ovoce, který ještě díky 
různé době těkavosti jednotlivých 
složek mění své aroma? Universální 
návnada pro situace, kdy potřebujete co 
nejrychleji nalákat ryby na krmné místo. 
Tropická bomba vyšperkovaná jemným 
mangovým olejem je pro ryby něčím 
tak exclusivním a novým, že jej můžete 
použít na všech typech revírů.

Doporučujeme používat samostatně nebo 
jako doplněk k Vašemu vyzkoušenému 
podkladovému krmení na sladké - ovocné - 
kořenité bázi návnad. 

Výborný v kombinaci s  G-8 Pineapple, 
Compot NHDC a Purple Plum. Celoroční 
použití, ale jeho největší síla je v zimních  
a letních měsících. 

Nikdo neví proč, ale pepř je historicky 
a statisticky nejlepším ostrým 
atraktantem všech dob a díky naší 
speciální technologii můžeme do 
návnad aplikovat koncentráty  
z nejlepších druhů pepře na světě. Při 
testech jsme byli doslova v šoku, jak 
kapři louskali jedno peprné NUTRIGO za 
druhým, aby se dostali k ostré tekutině, 
která je rozpuštěna do naší tekuté 
potravy All Amino Nutric. Neuvěřitelná 
kombinace! 

Doporučujeme používat samostatně nebo 
jako doplněk k Vašemu vyzkoušenému 
podkladovému krmení na masové - rybí - 
kořenité bázi návnad. 

Výborný v kombinaci s Peperin, Chilli Squid 
a Sea Food. Celoroční použití pro trofejní 
ryby!  

Všechny spadlé peckoviny a plody do 
vody jsou pro ryby lehce dostupnou 
potravou, kterou vyhledávají na 
základě přírodního signálu, který 
jsme aplikovali dovnitř této bomby! 
NUTRIGO Plumberry obsahuje olej 
ze švestkových pecek za studena 
lisovaných s krásně mandlově 
marcipánovou vůní. Olejový destilát 
uvnitř jednoho kusu návnady se rovná 
jednomu kilogramu peckovin! Ve 
spojitosti s ostatními výtažky  
a ingrediencemi je NUTRIGO Plumberry 
neskutečným lákadlem pro kapry  
a amury. 

Doporučujeme používat samostatně nebo 
jako doplněk k Vašemu vyzkoušenému 
podkladovému krmení na masové - rybí - 
kořenité bázi návnad.

Výborný v kombinaci s Purple Plum a Wild 
Strawberry. Celoroční použití!  

Jemná nenápadná přírodní vůně 
planktonu s aplikovaným výtažkem 
dospělců buchanek a perlooček 
rozpuštěných do louhu bentických 
organismů vyskytujících se ve 
sladkovodním i mořském systému.  
Ano to je NUTRIGO Plankton! Návnada  
s neskutečnou přírodní silou lákat ryby 
z velkých vzdáleností na Vaše krmné 
místo a favorit všude tam, kde se hojně 
vyskytují slávky, šneci, mušle a jiné 
organismy dna.

Doporučujeme používat samostatně nebo 
jako doplněk k Vašemu vyzkoušenému 
podkladovému krmení na masové - rybí - 
kořenité bázi návnad.

Výborný v kombinaci s Peperin, Mussel  
a Nutric Acid.  Celoroční použití!  

BLOOD-
WORM

PEPERCOCO PLANK-
TON

PLUM-
BERRY

MANGO

WWW.NUTRIGO.CZ
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NUTRIGO Balení CZK EUR

Bloodworm 800 g 449 17,4

Bloodworm 200 ml 159 6,2

Coco 800g 449 17,4

Coco 200 ml 159 6,2

Mango 800g 449 17,4

Mango 200 ml 159 6,2

Peper 800g 449 17,4

Peper 200 ml 159 6,2

Plumberry 800g 449 17,4

Plumberry 200 ml 159 6,2

Plankton 800g 449 17,4

Plankton 200 ml 159 6,2

Vnější vrstva Nutrigo se po 
vhození do vody okamžitě 
aktivuje, začíná okolo 
nástrahy měnit chemo-signál 
a vylučuje do širokého okolí 
potravní informaci  
o nutričně bohaté potravě. 
Vedle přírodních ingrediencí, 
je do vrstvy FISH ACTIV 
použita speciální směska 
aminokyselin, která společně 
s atraktanty aktivuje čichové 
a chuťové buňky ryb. 

FISH ACTIV 

Speciálně vyvážená 
nutriční vrstva, která se do 
vodního prostředí pozvolna 
uvolňuje, tvoří pevnou kostru 
NUTRIGO a především 
tvoří nedílnou součást 
enzymatického procesu. 
HNV PROFIL je v závislosti 
na druhu složen pouze z těch 
nejlepších ingrediencí, jako 
jsou mléčné proteiny, bentos, 
plankton, výtažky z bylin, rybí 
extrakty a sacharidy. 

HNV PROFIL

Tenká vrstva, která začíná 
reagovat až po určité době 
zrání a vytváří enzymatickou 
reakci uvnitř NUTRIGO, 
kde spouští přirozený 
signál, který ryby velmi 
dobře znají z přirozeného 
prostředí a vnímají ho jako 
lehce dostupnou nutričně 
bohatou potravu. Maximálně 
zrychluje proces trávení  
a aktivuje ryby  
k opakovanému příjmu 
NUTRIGO.

ENZYM PROCESS 

Tekuté jádro vyrobené  
z přírodních látek, které ryby 
excitují prostřednictvím 
čichových i chuťových 
vjemů. ORGANIC NUTRIC se 
pomalu uvolňuje z nástrahy, 
čímž se NUTRIGO stává 
atraktivní po velmi dlouhou 
dobu. Po příjmu NUTRIGO 
rybou (narušení vrstev) 
dochází k okamžitému šíření 
signálu a aktivaci všech ryb 
v okolí!

ORGANIC NUTRIC

4

NOVÁ DIMENZE 
NÁVNAD

Jaroslav Hruška
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BEAR GARLIC
MEDVĚDÍ ČESNEK

BLOODWORM
PATENTKA

COCONUT
KOKOS

COMPOT NHDC
COMPOT NHDC

CUMIN BREAD
KMÍNOVÝ CHLÉB

GAMMARUS
GAMMARUS

GINGER BREAD
PERNÍK

HONEY
MED

LUNCH MEAT
MASO

PINEAPPLE
ANANAS

SMOKED LIVER
UZENÁ JÁTRA

YOGHURT
JOGURT

CUC! Vývoj návnad a nástrah jde neuvěřitelnou rychlostí 
kupředu a stejně tak se vyvíjí i rybí obsádka, která je 
stále zkušenější a vybíravější. Poslední léta jsme vývoji 
nových nástrah věnovali hodně času. Náš sortiment se 
za posledních deset let rozrostl téměř o dvojnásobek, ale 
to podstatné se nemění. Snažíme se rybářům přinášet 
produkty, které mají smysl a především kvalitu, kterou od nás 
čekáte. Vyrábíme pouze produkty, které si svou existenci  
v sortimentu LK Baits musely tvrdě vybojovat. Na trhu je 
velké množství návnad a nástrah, které jsou více či méně 
úspěšné, ale většina si je podobná. Nová nástraha CUC!  je 
naprosto unikátní. Rozhodně se nejedná o žádnou revoluci, 
ale o nástrahu, která umí zvednout počet záběrů na 
maximum.

Nástraha pro velké spektrum ryb

Odlehčené až plovoucí

Přírodní produkt

Různé tvary a příchutě

Trvanlivé

Atraktivní

Možnost opakovaného použití

Vydrží prudké náhozy

www.lkbaits.cz/cuc-novinka-na-trhu

Novinka
na trhu

Novinka 2020 
CUC! pro kapraře
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Naprosto přírodní produkt 
vyvinut v LK Baits unikátní 
technologií lisování, 
pomalého procesu zrání  
a zapékání. CUC! je nástraha, 
která pod vodou začíná 
okamžitě uvolňovat přírodní 
atraktivní látky a láká 
ryby na velké vzdálenosti. 
Svým složením je CUC! 
jedinečný a málokterá ryba 
mu odolá. CUC! byl vyvinut 
odborným vývojovým týmem, 
feederovými závodníky, ale 
především skupinou běžných 
rybářů, kteří chtěli zvýšit 
počty záběrů. 

Z čeho je CUC! 
vyroben?  
CUC! se skládá převážně z lehce 
stravitelné bílkoviny včetně speciální 
směsi esenciálních aminokyselin, 
které vyvolávají u ryb signál nutriční 
potravy a chuť k žravosti. K aktivaci 
potravinového signálu dochází 
okamžitě po styku s vodou, kdy 
nástraha zvětšuje svůj objem a jsou  
z ní vyplavovány další atraktivní 
přírodní látky. V závislosti na druhu 
příchutě, produkty CUC! obsahují 
plankton, kvalitní rybí moučky, bentos, 
mixované ovoce, mořské produkty, 
hmyz, přírodní silice, sladidla, enzymy, 
byliny, koření a barviva.

 
V jakých příchutích 
a na jaké ryby je 
CUC! určen? 
CUC! je produkt, který je primárně 
vyvinut pro zvýšení počtu záběrů  
a je atraktivní pro chytání téměř 
všech druhů kaprovitých ryb nehledě 
na velikost ryb. S touto nástrahou 
můžete cílit na kapra, cejna, bílou 

rybu, lína nebo také na parmy, jesetery 
a další ryby. CUC! se vyrábí ve 
vybraných příchutích, kde vždy název 
nese přírodní zastoupení použité 
ingredience. Tzn. pokud používáte 
například patentku, můžete si být jistí, 
že hlavní zastoupenou surovinou je 
skutečná patentka, podobně je tomu 
u gammarusu a dalších masových 
příchutí. U ovocných příchutí je použito 
mixované ovoce, ovocné koncentráty, 
extrakty a výraznější barvy, které jsou 
výhodou při chytání v čistších vodách. 
U kořeněných bází bylo použito přírodní 
koření a přírodní silice, které si sami 
destilujeme. Specialitou je určitě 
náš kmínový chléb, který má úžasné 
vlastnosti, které u pečiva při rybaření 
postrádáte. 

CUC! je nástraha různých tvarů, kterou 
můžete nastražit metodou na vlas, 
do feederové gumičky, na trn, nebo 
jednoduchým navléknutím do obloučku 
nebo raménka háčku. Nástrahu můžete 
libovolně tvarovat - ořezávat. Oproti 
běžně používaným měkkým nástrahám 
vydrží i po opakovaném chycení ryb,  
v říčním proudu nebo umí čelit  
i prudkým náhozům. CUC! je nástrahou 
i aktivní, kdy po nahození je citlivě 
vybalancován a po chvíli se v závislosti 
na druhu začne pozvolna vznášet, což 
napomáhá při chytání nad bahnitým či 
zarostlým dnem a také pro rychlý  
a správný zásek ryby.

Doporučení a upozornění

Jak CUC!  
použít 

CUC! je vynikající nástrahou pro období 
JARO, PODZIM, ZIMA. V letním období 
produkt nevystavujte slunci a uchovejte 
v chladu do 35 stupňů! Při vyšších 
teplotách hrozí znehodnocení produktu. 
Snažíme se Vám dodávat vždy čerstvé 
zboží maximální kvality a přes letní 
měsíce, kdy hrozí překročení 35 stupňů, 
zboží neexpedujeme!

Výhody
• Nástraha pro velké spektrum ryb 
• Odlehčené až plovoucí 
• Přírodní produkt 
• Různé tvary a příchutě 
• Trvanlivé  
• Atraktivní 
• Možnost opakovaného použití 
• Vydrží prudké náhozy

Nevýhody 
• Zvýšená péče při vysokých teplotách

CUC! Balení CZK EUR
Medvědí česnek 40g 149 5,8
Uzená játra 40g 149 5,8
Compot NHDC 40g 149 5,8
Perník 40g 149 5,8
Med 40g 149 5,8
Kmínový chléb 40g 149 5,8
Gammarus 40g 149 5,8
Patentka 40g 149 5,8
Lunch meat 40g 149 5,8
Kokos 40g 149 5,8
Jogurt 40g 149 5,8

Jan Vacek se podílel na testování CUC!

V zimních měsících rybám musíte 
předložit opravdu něco speciálního a 
CUC! je naší tajnou zbraní!
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Fish Activ Plus - Speciální druh 
boilies, které je upraveno pro 
chytání v zimních měsících, 
aktivnímu rybaření a rybářským 
závodům, kdy potřebujete rychle 
upoutat pozornost ryb. Fish 
Activ Plus je vyrobeno unikátní 
technologií za studena, kdy se 
neničí ingredience a zůstává tak 
jejich čerstvost, atraktivita  
i nutriční hodnota na té nejvyšší 
úrovni. Fish Activ plus se po 
vhození do vody okamžitě 
uvolňuje a láká ryby. 

Rozpustné 
boilies

FISH ACTIV PLUS Balení CZK EUR

Spice Shrimp 1kg 369 14,3

Spice Shrimp 200ml 129 5

Compot NHDC 1kg 369 14,3

Compot NHDC 200ml 129 5

Wild Strawberry 1kg 369 14,3

Wild Strawberry 200ml 129 5

Nutric Acid 1kg 409 15,5

Nutric Acid 200ml 149 5,8

Jak na to
• Doba rozpadu v závislosti na teplotě vody 5 - 24 hodin
• Doporučujeme použít peletové zarážky
• Vhodné pro zimní rybaření
• Idální pro rybářské závody
• Bez chemické konzervace
• Šťavnaté od samého jádra boilies
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Při vývoji boilies někdy narazíte na opravdu 
výjimečné ingredience, jenže některé z nich ale 
mají zásadní chybu - velmi vysokou pořizovací 
cenu nebo omezené množství na trhu. Proto 
jsme je dlouhý čas nepoužili do našich receptur 
v takovém množství, jak jsme si představovali. 
Nakonec jsme se ale rozhodli, že uvedeme 
limitovanou edici boilies a příslušenství Lukáš 
Krása, které nelimitují pořizovací náklady. Nabídli 
jsme tak rybářům něco opravdu exkluzivního. 
Produkty Lukáš Krása mají nejvyšší předpoklady 
pochytat největší ryby v revíru a vlastně i ty, 
které se dlouhá léta nechytaly. Jedná se možná 
o nejdražší návnady na světě, když srovnáme 
hmotnost a pořizovací náklady, ale rozhodně 
nepatří mezi nejdražší ve vztahu k počtu 
ulovených velkých ryb! Mnoho rybářů pochopilo, 
že tyto produkty nejsou dražší než jiné boilies, 
protože jich stačí spotřebovat půlku nebo i méně! 

High  
Nutritional 
Value

Černý zázrak z dílny LK Baits! 
Neexistuje žádná zaručená nástraha na 
kapry… Díky Bohu! Ale jsou nástrahy, 
které jsou mnohem účinnější než ty 
ostatní, a především chytají pravidelně. 
Spice Shrimp z řady Euro Economic se 
stal jedním z nejpoužívanějších  
a nejúčinnějších krmných boilies  
(i kvůli nízké pořizovací ceně)  
v Evropě.  Super! Jsme si moc dobře 
vědomi, která ingredience je v boilie 
Spice Shrimp tak výjimečná. Jednoho 
dne jsme si položili otázku, jak by 
chytalo boilies, které by obsahovalo 
několikanásobek této složky?  Po dvou 
letech zdokonalování už tak účinné 
receptury vznikl Black Protein. Boilies 
je vhodné použít všude tam, kde je 
vysoký rybářský tlak a ostatní nástrahy 
vás zklamaly. Díky složkám, které 
minimalizují absorpci cizích zápachů, 
doporučujeme boilies i na bahnité dno. 
Vhodné k celoročnímu použití. 

Víte, že: Boilies Black Protein obsahuje 
výtažek z petržele, pórku a medvědího 
česneku? 

Možná jedna z nejúčinnějších nástrah 
na světě, která byla pro lov trofejních 
kaprů vyvinuta.  Nutric Acid byl vyvinut 
především na štěrkopískovnách  
a podobných typech vod.  Tyto lokality 
jsou si velmi blízké téměř po celém 
světě a my se snažili kaprům nabídnout 
maximum přirozených ingrediencí, 
které se nacházejí v jejich ekosystému. 
Jsou to například pryskyřice z borovic, 
směs bylin nebo bentické organizmy 
vyskytující se v každé pískovně po 
celém světě. Nutric Acid je kaprům 
velmi přirozený a jeho pachový signál 
stimuluje kapry ke krmení. Sprejově 
sušená tekutá potrava All Amino 
Nutric je v základové směsi v 20 % 
zastoupení, což z boiliesu dělá doslova 
magnet pro kapry.  Směska enzymů 
a bakteriálně upravených ingrediencí 
zase zaručuje dvakrát rychlejší 
pochod krmení trávicím traktem, 
než tomu je například u běžných 
bentických organizmů.  Nutric Acid je 
vhodný na všechny typy vod, ale na 
štěrkopískovnách nemá konkurenci.  
Boilies je vhodné k celoročnímu použití. 

Víte, že: Nutric Acid je na trhu od roku 
2011 a za tu dobu má na kontě nespočet 
osobních rekordů téměř po celém světě?

Kukuřice je bezpochyby 
nejpoužívanější návnadou po celém 
světě a neexistuje snad ryba, která 
by se s touto pochutinou nesetkala 
a nepovažovala ji za přirozenou 
potravu. Dlouhá léta jsme pracovali 
na technologii a způsobu, jak vyzískat 
ty nejlepší látky z kukuřice a použít 
je s úspěchem do boilies. Vlastní 
technologií získáváme z mladé mléčné 
kukuřice to nejlepší a vše umocňujeme 
nektary a výtažky z lučního kvítí. 
Spojitost lučních bylin, květového 
medu, kukuřice a především včelího 
pylu dělá z tohoto druhu boilies 
jednu z nejatraktivnějších a nutričně 
nejbohatších přírodních nástrah na 
sladké bázi. Boilies je dle našich 
požadavků přírodně stabilizováno za 
pomoci odborníků přes výrobu medu, 
speciálně Ing. Danielem Prokešem 
(Český výzkumný ústav). Produkty 
RECORD CORN mohou reakcí 
přírodních látek měnit odstín barvy  
a rozhodně to není na škodu. Boilies je 
vhodné k celoročnímu použití, ale  
v jarním pylovém období je 
nejúčinnější. Svou úlohu nejlépe plní 
na lokalitách, kde se vydatně krmí 
kukuřicí.

Víte, že: 1 kg  Record Corn obsahuje 80 
gramů smíšeného včelího pylu, který se 
nutričně vyrovná půl kilogramu hovězího 
masa a nebo 7 vejcím? 

NUTRIC  
ACID

BLACK 
PROTEIN

RECORD 
CORN 

Lukáš Krása Balení CZK EUR

Trvanlivé boilies 1 kg (18 - 30 mm) 590 22,9

Trvanlivé boilies 800 g (14 mm) 590 22,9

Fresh Boilies 200 ml 149 5,8

Pop-up Boilies 150 ml (14 mm) 294 11,4

Pop-up Boilies 200 ml (14 mm) 394 15,3

Boilie pasta 200 ml 249 9,7

Nutra Stimul - L 200 ml 438 17

Nutra Stimul - P 250 g 438 17

Pelety PVA 1 kg/4 mm 390 15,1

Pelety 1 kg - 12/17 mm 390 15,1
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Existují kombinace příchutí, které dosahují 
výjimečných výsledků. Produkty DUO X-Tra Vám 
pomohou i v těch nejsložitějších situacích, na 
vodách se silným rybářským tlakem a tam, kde 
Vám ostatní nástrahy nefungují! Kombinace 
našich nejúspěšnějších esencí a surovin dělá 
z těchto produktů nenapodobitelné a velmi 
funkční návnady/nástrahy. Kontrastní barvy 
jsou sestaveny tak, aby i při různých světelných 
podmínkách, zakalení vody a hloubce bylo boilies 
dobře viditelné.

Nenapodobitelná Lesní Jahoda 
společně s naším mátovo-mentolovým 
atraktantem, který Lukáš Krása vyvíjel 
již na rybářské škole, patří mezi jednu 
z nejrychleji fungujících nástrah. Ve 
studené vodě je díky nosičům  
z ethylalkoholu a destilátům na bázy 
vody boilies okamžitě účinné. 

Kombinaci Nutric Acid s Ananasem 
rybáři používají už mnoho let s velkými 
úspěchy. Díky tomuto mixu jsou estery 
a jiné atraktanty do vody vylučovány 
postupně a po velmi dlouhou dobu. 
Pokud se zaměřujete na největší ryby  
v revíru, pak Nutric Acid/Pineapple je 
tou správnou volbou. 

Co se stane, když smícháte naši 
nejselektivnější příchuť  s tou 
nejatraktivnější? Výsledkem této skvělé 
kombinace je, že se do vody nejdříve 
uvolňuje Compot NHDC díky látkám  
s rychlejší těkavostí a pak se postupně 
rozvíjí legendární  Sea Food. Jedná 
se o nejuniversálnější boilies, které 
doporučujeme používat všude tam, kde 
si nejste jistí, jestli ryby upřednostňují 
rybí, ovocné, mléčné, slané nebo sladké 
báze. DUO X-Tra Sea Food/Compot 
NHDC Vám nabízí všechny výhody  
v jedné kuličce!

DUO X-Tra Balení CZK EUR

Trvanlivé boilies 1 kg (18, 20, 24, 30 mm) 489 19

Trvanlivé boilies 800 g (14 mm) 489 19

Dip 200 ml 349 13,5

Fresh Boilies 200 ml 149 5,8

Pop-up Boilies Průměr 18 mm 349 13,5

Boilie pasta 200 ml 249 9,7

Pelety PVA 4 mm 229 8,9

Pelety 12/17 mm 229 8,9

Lara Skillz Josef VendolskýMarco Gerry Cesana - italský spolupracovník

Kombinace 
příchutí DUO X-Tra 

Boilies Wild 
Strawberry 
/Carp Secret

DUO X-Tra  

Boilies  
Nutric Acid 
/Pineapple

DUO X-Tra  

Boilies Sea 
Food/Compot 
NHDC
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Za léta, co se věnujeme sestavování návnad, 
jsme ještě neobjevili základovou směs, která 
by splňovala tolik požadavků v této cenové 
skupině. Boilies TopRestart má za sebou 
mnoho úspěchů po celém světě a jeho 
popularita roste každým rokem. Boilies Top 
Restart dokáže přetáhnout ryby na Vaše místo 
a ryby ho pak budou opakovaně navštěvovat. 
Boilies Top Restart je složeno celkem z 38 
komponentů, aby splňovalo nejdůležitější 
požadavky: 

1. Atraktivita - vyhledání (stimulující estery  
a esenciální aminokyseliny), 2. Chuť (speciální 
směs chuťových látek pro rychlou aktivaci 
chuťových pohárků), 3. Trávení (enzymy, LT rybí 
moučky, předtrávené proteiny), 4. Vyhodnocení 
– prospěšnost (vysoká kvalita surovin  
a správné sestavení kompletní receptury).

Stěžejní boilies, které je mezi rybáři 
oblíbené mnoho let a je doslova 
legendou a srdcovou záležitostí 
mnoha rybářů, kteří jdou po velkých 
rybách a nechtějí své nástrahy měnit 
jako ponožky. Sea Food patří mezi 
jednu z nejselektivnějších nástrah/
návnad z naší nabídky. Jeho přirozená 
jemná vůně po mořských produktech 
spojená s mixem esenciálních olejů 
s různou dobou těkavostí je pro velké 
kapry velmi přitažlivá. Pokud jste 
rybáři, kteří jdou po největších rybách 
v revíru, pak Sea Food je volbou číslo 
jedna. Sea Food se dá použít téměř 
celoročně s nejlepšími výsledky od 
dubna do října. 

Tajemství Boilies Purple Plum 
spočívá převážně v použití 
neokoukaných ingrediencí.  Tekuté 
složky, které do boilies Purple Plum 
přidáváme, jsou sice extrémně drahé, 
ale velmi účinné! Purple Plum (tehdy 
pod názvem Cass 07 Rose) patří  
k osvědčeným nástrahám firmy LK 
Baits od roku 2007. Boilies jsme  
v roce 2016 inovavali a obohatili  
o zcela přírodní švestkový extrakt, 
na kterém pracoval Ing. Marek 
Bouška, Ph.D. z Fakulty chemicko-
technologické Univerzity Pardubice. 
Boilies Purple Plum je dokonalou 
kombinací rybích mouček s ovocným 
podtónem a je vhodné pro všechny 
typy vod v jakémkoliv ročním období. 
Díky esencím na ethylakoholu 
můžete použít i při zimním chytání.

Top Restart Sea Food, 
Purple Plum

Balení CZK EUR

Trvanlivé boilies 1 kg (18, 20, 24,30 mm) 439 17

Trvanlivé boilies 1 kg (14 mm) 439 17

Fresh Boilies 200 ml 129 5

Pop-up Boilies Průměr 14 mm 229 8,9

Pop-up Boilies Průměr 18 mm 296 11,5

Boilie pasta 200 ml 160 6,2

Pelety PVA 4 mm 240 9,3

Pelety 12/17 mm 240 9,3

Booster 250 ml 220 8,5

Dip 100 ml 288 11,2

Jasný HOT-SPOT přímo v centru Prahy  
a dokonalá spolupráce ryb - ptáků - lidí

Čím více jsem se o holubí trus začal zajímat, tím 
více jsem zjišťoval, že rozhodně nejsem první, 
kterého napadla stejná myšlenka.

Každý z nás si přece musel mnohokrát všimnout, 
že všude tam, kde se v hojné míře pohybují (krmí, 
nocují) ptáci, je výskyt ryb nejhojnější.

Top 
Restart SEA  

FOOD 
PURPLE 
PLUM

Víte že: Sea Food obsahuje celkem dvanáct 
produktů z moře včetně tří druhů mořských 
řas a nejkvalitnější olej z černého pepře 
pocházející ze Srí Lanky?

Víte, že: Boilies Purple Plum obsahuje čistý 
destilát z růže stolisté?
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Top Restart PEPERIN Balení CZK EUR

Trvanlivé boilies 1 kg (18, 20, 24, 30 mm) 489 19

Trvanlivé boilies 1 kg (14 mm) 489 19

Fresh Boilies 200 ml 149 5,8

Pop-up Boilies Průměr 14mm 245 9,5

Pop-up Boilies Průměr 18mm 349 13,5

Boilie pasta 200 ml 249 9,7

Pelety PVA 4 mm 256 9,9

Pelety 12/17 mm 256 9,9

Booster 250 ml 235 9,1

Dip 100 ml 309 12

Svazový úlovek přes 20 kg Rosti Masopusta při prvním použití PEPERINU

NEW

Absolutní novinka na trhu  
v oblasti výroby boilies. Peperin 
jsme vyvíjeli několik let na 
základě vlastních zkušeností, 
poznatků a následných 
výzkumů. Troufáme si říci, 
že některé extrakty a směsi 
ingrediencí použitých  
v Peperinu patří k absolutně 
neznámým, které dosud  
v oblasti výroby nástrah pro lov 
kaprů nebyly významně použity. 
Naším hlavním cílem bylo 
přinést absolutně něco jiného, 
ale přitom tak přirozeného. 
Jsme si naprosto jisti, že 
tento druh nástrahy se stane 
fenoménem mezi aktivními 
rybáři.  

Účinnou a primárně rozhodující 
složkou našich výzkumů a testů se 
stal ptačí a především i holubí trus, 
který jsme vyextrahovali a společně 
s laboratorně připravenou esencí (na 
základě rozborů těchto přírodních 
produktů) úspěšně aplikovali do 
Peperinu. Tyto signálové látky 
považujeme za naše velmi důležité 
ingredience, na které kapři velmi 
pozitivně reagují a zaznamenávají 
je na velkou vzdálenost. Mezi další 
důležité složky Peperinu patří Artická 
moučka, která je vyráběna  
z čerstvých volně žijících ryb oceánu 
(Gadus morhua, Pollachius virens, 
Melanogrammus Aeglefinus). 

Tyto prvotřídní vybrané suroviny jsou 
nejprve sušeny, následně vařeny 
a jemně namlety ve složení: 50% 
cod fish, 40% saithe, 10% haddock. 
Tuto nádherně vonící rybí moučku 
exclusivně dovážíme přímo z Norska 

a držíme na ni také veškeré certifikáty 
jakožto i na jiné ingredience, které do 
Peperinu unikátně používáme. 

Peperin je ideální návnadou/nástrahou 
pro všechny typy vod a určen pro 
celoroční období a různé podloží. 
I proto Peperin vyrábíme ve dvou 
barevných variantách při stejném 
základním složení. Má to mnoho 
výhod, které oceníme ve chvíli, kdy 
například potřebujeme kombinovat 
nástrahu. Nikdy také nevíme, na jaké 
odstíny budou ryby reagovat nebo na 
jakém podloží budeme chytat. 

Peperin Vám nabízí jednu  
z nejuniversálnějších rybářských 
nástrah a věříme, že pro mnoho z Vás 
bude Peperin nástrahou, na kterou se 
budete moci kdykoliv spolehnout.

PEPERIN
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Nebudeme skrývat 
skutečnost, že jsme se při 
vývoji tohoto druhu boilies 
učili od anglické legendy 
Kevina Maddocka. Věděli 
jsme, že ten pán má něco, co 
ostatní nemají a například 
jeho esence Jahoda byla 
prostě bezkonkurenční. Po 
letech se nám podařilo získat 
recepturu a my byli schopni 
použít tajemství, které je 
prostě bezkonkurenční 
mezi ovocnými aromaty. 
Lesní Jahoda je sestavena 
na směsi HNV s vyváženou 
nutriční hodnotou a použitím 
mléčných bílkovin. I když 
se jedná o sladkou, krásně 
vonící příchuť, do boilies 
mixu byly použity LT rybí 
moučky, All Amino Nutric 
a předtrávené proteiny, 
které oceníte při chytání ve 
studené vodě. 

Boilies Compot NHDC 
je složeno výhradně 
z mléčných proteinů 
obohacených o energická 
ovocná sladidla a jedno  
z nejlepších sladidel na kapry 
NHDC. Do boilies nebyla 
použita žádná rybí moučka 
a je vhodné pro použití na 
vodách, kde ryby nereagují 
na rybí příchutě. Také je to 
ideální volba na revíry, kde 
jsou problémy s nechtěnými 
záběry od sumců. Boilies 
je vhodné ke krátkodobým 
vycházkám, kdy vyžadujeme 
rychlý záběr. Compot NHDC 
také častokrát dokáže 
vyprovokovat kapra k záběru 
v letargických chvílích, kdy 
ryby příliš nespolupracují. 
Boilies Compot NHDC je 
vhodné pro celoroční použítí, 
avšak jeho síla se projevuje 
především v chladných 
měsících. 

Přírodní Vanilka je jedno  
z nejstarších přírodních 
aditiv na kapry, na které 
většina výrobců i rybářů už 
dávno zapomněla. Příjemná 
vůně a sladká chuť tohoto 
koření u kaprů vyvolává 
„žrací efekt“.  Boilies se 
zastoupením přírodní 
vanilky se stává pro ryby 
velmi přirozené se silným 
nutričním signálem. Je to 
výborná volba zejména na 
silně pochytávané vody  
a opatrné kapry. Při silnějším 
a dlouhodobějším vnadění 
naplno vyniká kvalita 
přírodních ingrediencí a kapři 
budou vaše místa opakovaně 
navštěvovat. Pro zimní 
chytání jsme boilies obohatili 
mixem éterických olejů, 
které kapři upřednostňují ve 
studené vodě. 

Je známé, že kapři výtažky 
z korýšů zbožňují a považují 
je za přirozený zdroj potravy. 
Například Green Lipped 
Mussel (novozélandská 
slávka zelená) patří mezi 
vůbec nejatraktivnější 
ingredience všech dob. 
I přes její vysokou cenu 
jsme ji použili ve vysokém 
zastoupení. Boilies Mussel 
se tím řadí mezi nástrahy, 
které lze použít naprosto na 
všech typech vod, a budete 
mít jistotu, že vždy bude 
pro ryby přirozené, dobře 
stravitelné a dlouhodobě 
účinné.  Boilies Mussel se 
dá použít téměř celoročně 
s nejlepšími výsledky od 
dubna do října. 

Řada boilies  ReStart patří mezi nejstabilnější 
sérii návnad a nástrah na trhu. Legendární 
příchutě prověřené desítkami let použité do 
boilies zaručují funkčnost na jakékoliv vodě na 
světě. Nutriční hodnota HNV je certifikována 
akreditovanou laboratoří už v roce 2008.  
Produkty ReStart jsou  určeny především 
rybářům, kteří nemají čas vyrábět si své vlastní ́  
návnady a upřednostňují kvalitu za dobrou cenu.  

Víte, že: řada ReStart patřila mezi vůbec první přírodně 
konzervované boilies na rybářském trhu?

Legendární 
příchutě

LESNÍ 
JAHODA 

COMPOT 
N.H.D.C.

LEDOVÁ 
VANILKA 

MUŠLE

Víte že: na Lesní Jahodu chytala 
většina průkopníků kaprařiny? 
Uznání dostala i od Roda 
Hutchinsona!

Víte že: Compot NHDC obsahuje 
přírodní koření skořice  
a hřebíček?

Víte že: Vanilkové lusky pro 
výrobu esence importujeme  
z Madagaskaru?

Víte že: esence do boilies 
Mussel je vyrobená olejovým 
louhem přímo v LK Baits?Jiří Pacovský používá legendární Lesní jahodu 

už více jak jedno desetiletí
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Restart Balení CZK EUR

Trvanlivé boilies 1 kg (18, 20, 24, 30 mm) 349 13,5

Trvanlivé boilies 1 kg (14 mm) 349 13,5

Fresh Boilies 200 ml 129 5

Pop-up Boilies 200 ml 296 11,5

Boilie pasta 200 ml 160 6,2

Pelety PVA 4 mm 165 6,4

Pelety 12/17 mm 165 6,4

Booster 250 ml 220 8,5

Dip 100 ml 288 11,2

Jaromír Kratěna, Hanka Lindnerová a šťastní junioři.

Plovoucí boilies 

Boilie paste Fresh boilies

LESNÍ JAHODA COMPOT N.H.D.C. LEDOVÁ VANILKA MUŠLE
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Trvanlivá Boilies EuroEconomic jsou vyvíjena 
primárně pro větší krmné kampaně a pro 
všechny typy vod. Rychlá atraktivita, skvělá 
chuť a stravitelnost, to jsou vlastnosti zaručující 
téměř okamžité účinky. Stimulující ingredience 
vyvolávají u kaprů potřebu boilies přijímat 
opakovaně, a proto ho můžete používat 
dlouhodobě s cílem vyvolat u ryb větší žravost 
a následně tak dosáhnout více záběrů. Boilies 
EuroEconomic obsahuje kvalitní energické 
suroviny, jimiž je dosaženo rychlého trávení a tím 
i větší žravosti ryb. Díky mezinárodní kooperaci, 
moderní technologické lince a příznivé ceně se 
boilies EuroEconomic stalo jedním  
z nejpoužívanějších kvalitních a krmných boilies. 

nejprodáva-
nější boilies 
na trhu

Už od roku 2007 je sladký ananas  
v naší nabídce a nachytalo se na něj za 
jedno desetiletí neuvěřitelné množství 
kaprů.  V roce 2017, kdy jsme prováděli 
testy na „reakce ryb na přírodní látky“, 
se několikrát potvrdilo, že na výtažek 
ze zázvoru (Ginger) ryby reagují 
nadstandardně a v porovnání  
s ostatními vzorky jasně zvítězil. Chvíli 
jsme přemýšleli o samostatném druhu 
boilies ze zázvoru, ale při dalších 
testech, kdy jsme Ginger přidali do naší 
prověřené receptury sladkého ananasu 
bylo definitivně rozhodnuto! Skloubila 
se tak historie, tradice, inovace  
a výsledkem je G8- Pineapple! Boilies 
je předurčeno pro rychlé chytání, 
velké krmné kampaně, složité vody 
s vysokým rybářským tlakem.  Jeho 
účinnost oceníte především  
v chladných měsících.  G8- Pineapple 
obsahuje enzym bromelin, organické 
kyseliny, které podporují trávení  
a stopové množství kyseliny máselné. 

Víte že: G8- Pineapple nepřijímá tak rychle 
pach bahna, a proto je vhodný při rybaření 
na bahnitém povrchu?

Boilies SpiceShrimp jsme uvedli na 
trh v roce 2008. Věděli jsme, že je 
to výjimečná nástraha, ale to, co se 
odehrálo v dalších letech, předčilo naše 
očekávání. Poptávka rybářů a produkce 
Spice Shrimp každým rokem roste.   
Spice Shrimp prostě splnil všechny 
nároky rybářů a získal si to nejcennější 
– důvěru! Unikátnost této receptury 
spočívá především v dokonalém 
sladění jednotlivých ingrediencí.  
Dominantní složkou je louh z krevet, 
které jsou nakládány do speciálního 
láku a společně s vybraným druhem 
koření louhovány několik měsíců. 
Pokud hledáte základové krmné 
boilies za příznivou cenu a pro všechny 
situace, můžete se spolehnout na náš 
Spice Shrimp! 

Víte, že: Čeští rybáři spotřebují průměrně 50 
tun boilies Spice Shrimp ročně? 

Je až neuvěřitelné, jak ostré příchutě 
mají kapři rádi. Když jsme začali 
testovat návnady s přídavkem 
esenciálních olejů chilli, měli jsme 
jasný plán a to přiblížit se účinností 
nejpoužívanějšímu boilies na trhu, 
čímž je bezpochyby Spice Shrimp. 
Cílem bylo vyvinout druhou rybí příchuť 
boilies, která bude stejně tak atraktivní, 
chutná, rychle stravitelná a selektivní. 
Proto jsme do CHILLI SQUID použili 
ostré ingredience a koření, které velcí 
kapři milují. Boilies jsme nakonec 
vylepšili úžasnou tekutou potravou 
SQUID CONCENTRATE čímž jsme 
výrazně zvýšili účinnost. Boilies je 
vhodné k celoročnímu použití.

Víte že: Tekutý extrat squid vzniká 
fermentací společně se solí a papričkou 
Jalapenos?   

SPICE  
SHRIMP

CHILLI  
SQUID 

G-8 
PINEAPPLE 

Euro Economic Balení CZK EUR

Trvanlivé boilies 1 kg (18, 20 mm) 242 9,4

Trvanlivé boilies 5 kg (18, 20 mm) 1098 42,6

Fresh Boilies 200 ml 129 5

Pop-up Boilies 200 ml 259 10

Boilie pasta 200 ml 160 6,2

Pelety PVA 4 mm 149 5,8

Pelety 12/17 mm 149 5,8

Booster 250 ml 220 8,5

Dip 100 ml 248 9,6
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Dmitrij Sleta a výsledek jeho krmné kamapaně

Marek Roman rád využívá Euro Economic k vnadění  
a tady je jeho osobáček z Lac Du Der - 34,7 kg!

Vlado Vell a jeho 25,8 kg radosti na Spice Shrimp ze Šíravy. Zakládáme si na kvalitě, tradici i historii  
- rok 2007 a jeden z největších kaprů Francie jménem Stella pro Petra Kozlera na G-8 Pineapple.
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Jeseter Special Balení CZK EUR

Trvanlivé boilies 1 kg (18 mm) 269 10,4

Pop-up Pelety 12 mm/200 ml 279 10,8

Pop-up Boilies 200 ml/18 mm 279 10,8

Boilie pasta 200 ml 190 7,4

Pelety PVA 1 kg/4 mm 129 5

Pelety 1 kg - 12/17 mm 129 5

Dip 200 ml 190 7,4

Booster 500 ml 245 9,5

Speciální řada návnad Jeseter special, která 
byla vyvíjená pro lov všech jeseterovitých ryb. 
Návnady obsahují ty nejatraktivnější ingredience 
a aromata, které jeseteři zbožňují. Tým LK 
Baits spolupracoval nejen se specialisty na 
výživu jeseterů, ale i s ruskými a dánskými 
sportovními rybáři, kteří se podíleli na vývoji 
těchto speciálních návnad.  Firma LK Baits 
přišla jako jedna z prvních výroben s ucelenou 
a plně funkční řadou návnad pro tento rybí druh! 
Návnady jsou přizpůsobené celoročnímu použití.

Jeseter 
Special

Neumíte si představit, kolik rybářů chytá jesetery na 
kostky sýrů, a čím více je sýr aromatický (rozložený), tím 
více na něj jeseteři reagují. Při zrání sýru probíhají změny 
mléčných tuků, bílkovin a kyseliny octové a tyto změny 
jsou velmi lákavé na čichové pohárky jeseterů. My jsme se 
v podstatě snažili využít znalostí ze zrání sýru a ve správný 
čas zastavit procesy enzymů a bakterií tak, aby naše 
návnady a nástrahy byly pro jesetery nejatraktivnější. Tak 
vznikla příchuť Cheese Fish. Podobně jsme pracovali i na 
druhé příchuti Beluga Halibut, kde jsme vycházeli  
z intenzivního signálu rozkladných složek mořských ryb. 

BELUGA 
HALIBUT

CHEESE
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Speciální kaprové pelety, které se ve 
vodě dobře uvolňují a lákají kapry na 
krmné místo. Pelety můžete používat 
samostatně k vnadění na jakémkoliv typu 
vody a v jakoukoliv roční dobu. V peletách 
jsou použity rozpustné látky i do chladné 
vody a velmi atraktivní složky do teplé 
vody, proto se naše pelety dají používat po 
celý rok. Pelety můžete kombinovat  
i s boiliem nebo partiklem. Vyrábějí se ve 
všech příchutích jako naše boilies nebo ve 
speciálních příchutích k větším zákrmům, 
jako jsou Salt Black Halibut, Salt Salmon, 
Fruitberry, Corn. 

Fluoro pelety v našich 
nejosvědčenějších příchutích. Ideální 
pro použítí do PVA pytlíků a punčoch. 
Skvěle dopňují plovoucí nástrahy. 
Rybáři si je také oblíbili jako doplněk do 
svých method mixů.  

Rozsáhlý sortiment pelet, které 
jsou vhodné pro Feeder a Method 
Feeder. V našem sortimentu si 
vyberete chytací peletky měkčené, 
chytací peletky tvrdé, fluoro 
peletky jako doplněk do method  
a feeder mixů nebo také IQ 
Method Pelety, které jsou 
připravené k okamžitému použití 
do method krmítek.

Ostatní sortiment pelet naleznete 
na našich webových stránkách. 

PELETY 
KAPROVÉ 

PELETY  
FLUORO  
PVA  

PELETY 
SPEED 
FEEDER

Pelety kaprové  Balení CZK EUR

Salt Black Halibut 1 kg (4, 8, 12, 20, 28 mm) 99 3,8

Salt Black Halibut 10 kg (4, 8, 12, 20, 28 mm) 899 34,8

Salt Salmon-losos 1 kg (4, 8, 12, 20, 28 mm) 99 3,8

Salt Salmon-losos 10 kg (4, 8, 12, 20, 28 mm) 899 34,8

Corn-kukuřice 1 kg (4, 8, 12, 20, 28 mm) 99 3,8

Corn-kukuřice 10 kg (4, 8, 12, 20, 28 mm) 899 34,8

Fruitberry-ovocné 1 kg (4, 8, 12, 20, 28 mm) 139 5,4

Fruitberry-ovocné 10 kg (4, 8, 12, 20, 28 mm) 1251 48,5

Speed Feeder  Balení CZK EUR

Corn Honey 1 kg (2,4 mm) 119 4,6

Salt Halibut 1 kg (2,4 mm) 139 5,4

Exotic Fluoro 1 kg (2,4 mm) 129 5

Citrus Fluoro 1 kg (2,4 mm) 129 5

Cherry Fluoro 1 kg (2,4 mm) 129 5

Fluoro pelety  Balení CZK EUR

Compot NHDC 1 kg (2,4 mm) 198 7,7

Wild Strawberry 1 kg (2,4 mm) 198 7,7

Pineapple N-Butyric 1 kg (2,4 mm) 198 7,7

Carp Secret 1 kg (2,4 mm) 198 7,7

Pelety se postupem času staly jednou  
z nejoblíbenějších návnad pro svá universální  
a ekonomická využití. Firma LK Baits jako jedna  
z mála rybářských firem vlastní svou 
automatickou peletovací  linku, která byla 
speciálně navržena pro pelety zaměřené pouze 
pro sportovní rybolov. Pelety LK Baits jsou 
lisovány šetrnou cestou za studena, kdy se 
neničí důležité ingredience vysokými teplotami. 
V našem sortimentu si tak můžete vybrat pelety 
pro různá zaměření sportovního rybolovu, ale 
také nejširší sortiment pelet na trhu pro lov kaprů 
s různými průměry, složením i barvami. 

Pelety 
LK Baits 
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Trvanlivé boilies IQ Method 
Feeder je určeno pro rychlé 
chytání pomocí Method 
Feederu, ale i pro lehkou 
kaprařinu. Method Feeder 
boilies je vhodné i pro 
chytání ostražitých kaprů, 
ale i pro jiné druhy ryb, jako 
je lín, cejn, parmy a jiné. 
Trvanlivé boilies IQ Method 
Feeder je vyrobeno pouze  
z přírodních velmi 
atraktivních ingredincí. 
Určené k samostatnému 
vnadění, přimíchání do 
method mixů, do PVA 
materiálů nebo  
k samotnému chytání.

Method Feeder je jedna z nejrychleji se 
rozvíjejících rybolovných technik, která je 
oblíbená po celém světě. Tým odborníků  
z LK Baits společně se světově uznávanými 
výrobci a závodními rybáři dlouhý čas pracoval 
na uceleném sortimentu pro Method Feeder. 
Dokázali jsme tak skloubit znalosti z kaprařiny, 
plavané a feederu. Jsme právem hrdí, že Vám 
můžeme nabídnout chytrý IQ Method Feeder 
program. 

Víte, že: IQ Method Feeder obsahuje úspěšné ingredience 
trojnásobného mistra světa Marcela Van Den Eyende?

Feeder 
Program

Ostatní sortiment IQ METHOD FEEDER naleznete 
na našich webových stránkách. 

BOILIES CHYTACÍ 
PARTIKL 
Sortiment vařených partiklů, 
který vznikl ve spolupráci  
s Lukášem Krásou  
a maďarskou firmou CUKK.  
Partikl je vhodný pro lov 
všech kaprovitých ryb. 
Zrniny je možno nastražit 
napíchnutím na háček nebo 
použitím vlasové metody.

Speciální method feederové 
dipy se v LK Baits vyrábí  
z tekutých potrav, které se 
přizpůsobují dané příchuti. 
IQ dipy slouží k zatraktivnění 
všech druhů nástrah pro 
feeder a plavanou.

DIPY SUCHÉ/TEKUTÉ 
PŘÍSADY

K lovu a především k výrobě 
kvalitního krmení patří  
i různé sypké a tekuté 
přísady. Nabízíme širokou 
nabídku přísad v mnoha 
příchutích a variantách, kdy 
každá z přísad je určena pro 
daný druh ryby. 
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Martin Janečka - konzultant MVDE  
a LKBAITS v oblasti feederu.

Vladimír Hrabal a Jiří Hanousek při 
testu IQ Method Feederu

Další chytrý IQ produkt 
pro feeder a method 
feeder, který je připraven 
k okamžitému použití do 
krmítek. Předvlhčené krmivo 
připravené k okamžitému 
použití do krmítek je další 
inovativní produkt pro feeder 
a method feeder. Odborná 
příprava,  unikátní receptura 
a okamžitá účinnost. Tento 
unikátní method mix je 
namíchán přímo v naší 
výrobní laboratoři. 

READY
MIX

POP-UP 
BOILIES  

DUMBEL PASTE FRESH 
BOILIES  

GUMY  
GUM

Čerstvé dipované Fresh 
Boilies IQ Method Feeder 
je určeno jako nástraha 
pro rychlé chytání pomocí 
Method Feederu, ale i pro 
lehkou kaprařinu. Method 
Feeder boilies je vhodné 
i pro chytání ostražitých 
kaprů, ale i pro jiné druhy 
ryb, jako je lín, cejn, parmy 
a jiné.

Kombinace kontrastních 
barev a našich exclusivních 
atraktantů umožnila vyrobit 
tuto speciální plovoucí 
nástrahu. GumyGum je 
opravdu gumová nástraha, 
která vydrží na háčku  
i v silném říčním proudu. 
Lze navlékat i na vlasovou 
montáž. Nástraha IQ 
GumyGum je určena pro 
chytání na feeder, method 
feeder, plavanou nebo 
klasickou položenou. Balení 
obsahuje cca 120 nástrah.

Zvýrazněná nebo jakkoliv 
odlišená nástraha může 
být velká výhoda. Malé 
plovoucí boilies nad method 
feederovým krmítkem 
je jedna z nejúčinějších 
nástrah. Plovoucí boilies 
má výhodu, že oproti jiným 
nástrahám je velmi odolný, 
proto ho můžete používat 
opakovaně, aniž byste ho 
při častějším přehazování 
museli znovu nastražovat.

Měkké poddajné plovoucí 
dumbell peletky zadipované 
v našich exclusivních 
esencích. Peletky jsou 
vhodné pro lov všech 
kaprovitých ryb. Peletky 
jednoduše napíchněte do 
obloučku háčku.

Velmi atraktivní IQ Method 
Pasty jsou určeny  
k obalování všech 
Feederových nástrah, čímž 
se maximálně zvýší účiinost 
nástrah.

Trvanlivé boilies Balení CZK EUR

Medová kukuřice 600 g/10-12 mm 219 8,5

Slaný halibut 600 g/10-12 mm 219 8,5

Exotic Fluoro 600 g/10-12 mm 239 9,3

Citrus Fluoro 600 g/10-12 mm 239 9,3

Cherry Fluoro 600 g/10-12 mm 239 9,3

SPEED Pellets Balení CZK EUR

Medová kukuřice 600 g/2,4 mm 119 4,6

Slaný halibut 600 g/2,4 mm 119 4,6

Exotic Fluoro 600 g/2,4 mm 129 5

Citrus Fluoro 600 g/2,4 mm 129 5

Cherry Fluoro 600 g/2,4 mm 129 5

DIP Balení CZK EUR

Medová kukuřice 40 ml 119 4,6

Slaný halibut 40 ml 119 4,6

Exotic Fluoro 40 ml 119 4,6

Citrus Fluoro 40 ml 119 4,6

Cherry Fluoro 40 ml 119 4,6

READY MIX – Hotový mix Balení CZK EUR

Exotic 600 g 119 4,6

Medová kukuřice 600 g 119 4,6

Cherry 600 g 119 4,6

Citrus 600 g 119 4,6

PASTE boilies Balení CZK EUR

Medová kukuřice 150 ml 139 5,4

Slaný halibut 150 ml 139 5,4

Exotic Fluoro 150 ml 139 5,4

Citrus Fluoro 150 ml 139 5,4

Cherry Fluoro 150 ml 139 5,4

Fresh boilies Balení CZK EUR

Medová kukuřice 150 ml/10-12 mm 149 5,8

Slaný halibut 150 ml/10-12 mm 149 5,8

Exotic Fluoro 150 ml/10-12 mm 149 5,8

Citrus Fluoro 150 ml/10-12 mm 149 5,8

Cherry Fluoro 150 ml/10-12 mm 149 5,8

PARTIKL Nakládaný Balení CZK EUR

Kukuřice 1 kg 119 4,6

Kukuřice Citrus 1 kg 129 5

Kukuřice Med Cherry 1 kg 129 5

Kukuřice Broskev 1 kg 129 5

Kukuřice Cherry 1 kg 129 5

Obří kukuřice 1 kg 188 7,3

Partikl Mix 1 kg 149 5,8

Řepka 1 kg 149 5,8

Tygří ořech 1 kg 198 7,7

Pšenice 1 kg 119 4,6

POP-UP  
FLUORO boilies

Balení CZK EUR

Exotic Fluoro 150 ml/10-12 mm 299 11,6

Citrus Fluoro 150 ml /10-12 mm 299 11,6

Cherry Fluoro 150 ml /10-12 mm 299 11,6

GUMY-GUM Balení CZK EUR

Exotic Fluoro 30 g 149 5,8

Citrus Fluoro 30 g 149 5,8

Cherry Fluoro 30 g 149 5,8

DUMBELS POP-UP Balení CZK EUR

Exotic Fluoro 30 g/10 mm 198 7,7

Citrus Fluoro 30 g/10 mm 198 7,7

Cherry Fluoro 30 g/10 mm 198 7,7

KRMNÝ 
PARTIKL 
Jak ryby zastavit na krmném 
místě? Spolehněte se na 
drobné partikly, které mají za 
úkol rybu udržet na krmném 
místě. Jedná se o oblíbenou 
součást návnady. Do 
vnadících směsí pro method 
feeder, feeder a plavanou se 
používá partikl jako kukuřice, 
konopí, vařený partikl, drcené 
obilniny či celé olejniny. 
Oblíbené jsou různé mixy, 
které jsou už předvařené  
a ochucené. 

PELETY 

Absolutní novinka na trhu. 
Unikátní pelety vyvinuté pro 
Feeder a Method Feeder. 
Měkčené vysoce atraktivní 
peletky jsou určené  
k okamžitému použití do 
krmítek - formiček (v případě 
potřeby můžete více navlhčit, 
větší vlhkostí docílíte delší 
dobu rozpadu). Balení 
obsahuje 200 ml Boosteru, 
který je zapracován při 
výrobě do pelet.
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Tekutá potrava je směs nosičů a atraktivních 
látek, které zvyšují účinnost a nutriční hodnotu 
návnad. Tekuté potravy LK Baits tvoří hydrolyzáty 
organických látek. Prakticky jde o směs proteinů 
a peptidů různého rostlinného a živočišného 
původu, rozložených pomocí vody v průběhu 
biochemického procesu. Tekuté potravy 
se vyrábí přímo v LK Baits a jsou speciálně 
připravené pro odvětví sportovního rybolovu! 

Tekuté potravy   Balení CZK EUR

All Amino Nutric 250 ml 320 12,4

Liquid Liver 250 ml 230 8,9

Liquid Belachan extract 250 ml 365 14,1

Liquid Bloodworm  
(Patentkový koncentrát)

250 ml 390 15,1

Plum Molasses 250 ml 179 6,9

Squid Concentrate 250 ml 320 12,4

Corn Honey Concentrate 250 ml 320 12,4

Chilli Jalapenos Concentrate 250 ml 320 12,4

ALL AMINO  
NUTRIC 
Nejúčinnější tekutá potrava speciálně vyvinutá pro sportovní 
rybolov. Nutriční signál této tekuté potravy vyvíjeli přední 
odborníci na výživu ryb. Obsahem této lahvičky je specifický 
signál, který ryby vnímají na velkou vzdálenost a vyhodnocují ho 
jako nutričně bohatý a prospěšný zdroj potravy. All Amino Nutric 
od roku 2006 patří k nejprodávanější tekuté potravě pro sportovní 
rybolov. Používá se k dipování nástrah, boosterování návnad, 
nakládání PVA punčoch, výrobě vlastních návnad, dipů  
a boosterů. All Amino Nutric má přírodní stabilizační vlastnost  
a pokud s ním přelijete své návnady, mnohonásobně prodloužíte 
jejich trvanlivost a čerstvost. 

Jedná se o 100% čistý 
přírodní koncentrát z olihní, 
který se ve vodě dobře 
rozpouští. Má vysoký 
obsah živin a výraznou rybí 
chuť a vůni. Dá se používat 
přímo do boilies anebo 
jako dip či booster na 
nástrahy.

Prémiová melasa obohacená 
o švestkový koncentrát svou 
chutí a vůní láká všechny 
druhy ryb. Ideální posilovač 
pro všechny ovocné příchutě 
návnad a pro nakládání všeho 
druhu partiklů. Vhodné  
i pro výrobu method mixů, 
krmítkovek a boosterování 
pelet.

Liquid Bloodworm je 
neodolatelný tekutý extrakt 
vytvořen přímo z  patentek. 
Vysílá do svého okolí 
přirozený silný potravní 
signál. Je okamžitě rozpustný 
při všech teplotách vody a je 
především využíván k přelití 
návnad, dipování nebo při 
výrobě boilies.

Jedna z nejlepších tekutých 
potrav na sladké bázi. 
Koncentrát z kukuřice, 
květového medu a pylu 
nesmí chybět žádnému 
rybáři, který si chce vylepšit 
své návnady. Vhodný do 
partiklu.

Tekutá potrava vyrobená 
z chilli. Vynikající do boilie 
mixů, ale i na zalévání boilie, 
pelet, method mixů a partiklů. 
Má výraznou kořeněnou 
a pálivou chuť. Podporuje 
u kaprů chuť k přijímání 
potravy.

Perfektní tekutá potrava, 
která zvýší atraktivitu Vaší 
návnady. Přimíchejte tento 
posilovač do svého stickmixu, 
krmítkové směsi nebo se 
dá využít přímo při výrobě 
boilies.

SQUID 
CONCENTARTE 

PLUM  
MOLASSES

LIQUID 
BLOODWORM CORN HONEY 

CONCENTRATE 

CHILLI 
JALAPENOS 
CONCENTRATE 

BELACHAN 
EXTRACT

Tekuté 
potravy 

BEST SELLER

62 63



Se zvyšujícím se rybářským tlakem přirozeně roste 
opatrnost ryb a balanc boilies může být velmi 
účinnou nástrahou právě na zkušené ryby. Balanc 
Boilies je neutrálně vyvážené a kompaktní, aby 
odolalo atakům menších ryb.

Speciální extrémně tvrdá nástraha v našich 
oblíbených příchutích pro rybáře, kteří nechávají 
své nástrahy delší čas ve vodě. Hard boilies je také 
skvělým pomocníkem pokud máte problém s bílou 
rybou. 

Balanc 
Boilies

Hard 
Boilies

Balanc Boilies   Balení CZK EUR

Nutric/Pineapple 250 ml / 20 mm 349 13,5

Wild Strawberry/Carp Secret 250 ml / 20 mm 349 13,5

Black Protein Carp Secret  250 ml / 20 mm 349 13,5

Hard Boilies   Balení CZK EUR

NUTRIC ACID 250 ml/20 mm - 24 mm 249 9,7

BLACK PROTEIN 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

SEA FOOD 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

PURPLE PLUM 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

MUSSEL 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

COMPOT NHDC 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

WILD STRAWBERRY 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

SPICE SHRIMP 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

CHILLI SQUID 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

G-8 PINEAPPLE 250 ml /20 mm - 24 mm 249 9,7

Balanc Boilies NUTRIC ACID / 
ANANAS je považován za jednu  
z nejúspěšnějších nástrah při lovu 
velkých a zkušených kaprů, když 
potřebujete nástrahu zanechat ve 
vodě po delší čas.
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Háčky LK Baits jsou vyrobeny přímo 
v Japonsku za využití nejnovější 
technologie a  použití nejkvalitnější 
japonské oceli.  Háčky prochází 
chráněným procesem ATG temperace, 
která jim dodává maximální pevnost 
a hlavně dlouhodobou ostrost. Nová 
matná povrchová úprava zase zaručuje 
dlouhodobou ochranu proti korozi  
a nesnižuje pevnost, jako je tomu  
u klasických teflonových háčků. 

Návazcové materiály té nejvyšší kvality 
určené pro lov kaprovitých ryb.  
V našem sortimentu naleznete svlékací 
šňůrky s kvalitním potahem, měkké 
lehké šňůrky, odolné materiály typu 
oblíbeného Gladiátoru se speciálním 
kluzkým potahem do rizikového 
prostředí nebo universální oblíbené  
lanko Lukáše Krásy.

Pokud hledáte ve vodě neviditelné 
materiály té nejvyšší kvality, pak jsou 
právě výrobky LK Baits tou správnou 
volbou. Fluorocarbony mají maximálně 
hladký povrch, vysokou pevnost, ale 
zároveň jsou jemné a výborně se s nimi 
pracuje. Nově v sortimentu ZIG-RIG 
fluorocarbon pro chytání ve sloupci.

PVA materiály se v dnešní 
době moderní rybařiny staly už 
neodmyslitelnou součástí mnoha 
rybářů a jejich počty stále rostou.  
V naší nabídce naleznete plněné PVA 
punčochy určené rovnou k použití 
a vyráběné z našich osvědčených 
surovin, ale také kvalitní PVA materiály 
pro vlastní výrobu.

Sestavení kaprových udic si žádá 
mnoho doplňků a v našem sortimentu 
naleznete speciální zarážky v barevných 
provedeních, rovnátka, hadičky, 
kroužky, jehly, vrtáčky, zarážky, stopery, 
systémky, zavrtávací kolíčky a další 
vychytávky. 

Věčně svítící tyčinky, které svítí 
nepřetržitě až po dobu 25 let. Široké 
použití pro swingery, příposlechy, 
hlásiče, podběráky a jiné pomůcky, 
které musíte mít v noci vždy po ruce.  
V různých barevných variantách. 

HáčkyNávazcové  
materiály 

Fluorocarbony  
a ZIG-RIG

PVA  
program 

Drobná  
bižuterie 

Světelné tyčinky, 
izotopy

Bižuterie LK Baits nabízí kompletní vybavení pro 
vytvoření kaprových montáží a různé doplňky, 
které potřebujete pro správnou presentaci Vašich 
udic. V sortimentu naleznete drobnou bižuterii, 
háčky, vlasce, boilies jehly, boilies zarážky,  
návazcové materiály a jiné doplňky.

Rybářská 
bižuterie

Ostatní bižuterie na  
www.lkbaits.cz 
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Háčky ATG Technology Velikost/jiná specifikace CZK EUR

Super Kurv 8, 6, 4 149 5,8

Banana Nailer 8 149 5,8

Heavy Carp 8, 6, 4 149 5,8

Long Shank 6 149 5,8

Návazcové materiály Velikost/jiná specifikace CZK EUR

Gladiator 35 kg / 20 m 419 16,2

Q-Silk 15 lb /20 m  camo brown 429 16,6

Q-Silk 15 lb /20 m  camo brown 429 16,6

Q-Silk 15 lb / 20 m  camo green 429 16,6

Q-Strip 25 lb / 20m Olive/Camo Green 468 18,1

Q-Strip 25 lb / 20 m Olive/Camo Brown 468 18,1

Olověná šňůrka 45 lb/10 m 328 12,7

Lukas Krása Carp Rig Lanko 26 cm, 12 kg, 3 ks 128 5

Drobná Bižuterie Velikost/ks CZK EUR

Mix Extenda Stops (Universální zarážky) 3 velikosti mix 78 3

Pellets Stops (Zarážky na pelety) L 78 3

Pellets Stops (Zarážky na pelety) XL 79 3

Rig Anti-Tangle (Převlek proti zamotání) 5 hnědá/5 zelená 88 3,4

Kwik Change swivels/Rig Anti Tangle 10 ks 116 4,5

Tail Rubbers (převlek na závěsku) 10 ks Camo Mudy 98 3,8

Tail Rubbers (převlek na závěsku) 10 ks Camo Brown 98 3,8

Lead Clip Peg (závěska + stoper) 10 ks Camo Mudy 98 3,8

Lead Clip Peg (závěska + stoper) 10 ks Camo Brown 98 3,8

Kwik Change Swivels (Rychlovýměnný obratlík) 10 ks 85 3,3

Carp Swivels (obratlík) 10 ks 59 2,3

Bait Super O-Rings (Zavrtávací držák nástrahy) 10 ks 168 6,5

Rig Rubber Beads (gumový stoper) 4, 6, 8 mm 58 2,3

Hook Aligner S (vlasové rovnátko) 2 velikosti S, L 95 3,7

Rig Tubing  (hadička proti zamotání) 2 m – hnědá/zelená 58 2,3

Mini Ring Swivels (obratlík s kroužkem) 10 ks 95 3,7

Round Rig Ring (kroužek) 10 ks/3,7 – 3 mm 59 2,3

Round Oval Ring (ovalný kroužek)  10 ks/4,5 mm 59 2,3

Braid Scissors (rybářské nůžky) 1 ks 208 8

PVA Program Velikost/jiná specifikace CZK EUR

PVA Mesh Tuba Komplet 32 mm / 5 m 339 13,1

PVA punčocha náhradní 5 m 219 8,5

Plněné PVA punčochy ve 
vybraných příchutích

25 × 50 mm, 32 × 50 mm 180-399 7-15,5

Světelné tyčinky – Lumino Izotope CZK EUR

Červená, Zelená, Purpurová, Červená, Ledově 
modrá, Zelená, Růžová, Žlutá

1 ks 429 16,6

Fluorocarbony a ZIG-RIG Velikost/jiná specifikace CZK EUR

Fluorocarbon 15 lb / 20 m 365 14,1

ZIG-RIG Fluorocarbon 8 lb / 20 m 248 9,6

ZIG-RIG Fluorocarbon 10 lb / 20 m 248 9,6

Chod Fluoro link 15 lb / 20 m 248 9,6

Aleš Koníř
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Velmi kvalitní nafukovací čluny zelené khaki barvy. Tato 
verze člunů je vyrobena z  nejkvalitnějších materiálu Valnex  
(Německo) – 1050 - 1100 gr., který je poskládán do pěti 
vrstev a tím se člun stává téměř nezničitelný. Díky kvalitě 
materiálu garantujeme 5-ti letou záruku na materiál  
a spoje, které jsou svařované. Čluny LK Baits se řadí mezi 
nejdokonalejší čluny pro rybáře na trhu. Shromáždili jsme 
požadavky všech rybářů a ty aplikovali do tohoto modelu 
LU KHAKI. Člun má vše podstatné o co nás rybáři žádali. 
Je vybaven posuvnou sedačkou, boční ochrannou lištou 
a lištou ve spodu člunu.  Kvalitní vesla a nafukovací kýl 
dělají z tohoto člunu bezpečné plavidlo, které i při větších 
povětrnostních podmínkách drží směr.  Samozřejmostí je 
kvalitní pevná podlážka. Pro snadnou manipulaci je člun 
vybaven třemi praktickými úchyty.

Nejprodávanější typ rybářského člunu v našich krajinách. 
Tato verze člunů je vyrobena z  nejkvalitnějšího materiálu 
HEYTex (Německo) – 1050gr., který je poskládán do pěti 
vrstev a tím se člun stává téměř nezničitelný. Díky kvalitě 
materiálu garantujeme 5-ti letou záruku. Čluny LK KHAKI 
SONAR se řadí mezi nejdokonalejší čluny pro rybáře, kteří 
vyhledávají kvalitu za rozumné peníze. Člun je vybaven 
kvalitními vesly s dokonalým uchycením, které Vás i v  těch 
největších vlnách nenechají na holičkách. Pokud si přejete 
používat sondu k echolotu žádný problém, součástí člunu 
je držák na uchycení sondy.

Motorové KHAKI LU  

Veslové KHAKI SONAR 
Čluny  Délka cm CZK EUR

LU KHAKI 240 16990 658,9

   Skládací podlaha knížka 260 17999 697,6

   Skládací podlaha knížka 290 18999 736,4

   Skládací podlaha knížka 310 19999 775,2

KHAKI SONAR 190 7990 309,7

   Lamelová podlaha 220 8390 325,2

   Lamelová podlaha 240 8990 348,4

KHAKI SONAR 220 9990 387,2

   Skládací podlaha knížka 240 10590 410,5

Čluny Kaprové 
Podběráky 

Kaprové podběráky  Rozměr CZK EUR

Active Line 42" 1590 61,6

Hunter 42" 3599 139,5

Naprosto skvělý podběrák pro rybáře, kteří vyhledávají 
kvalitu a dobře zpracovaný design. Všechny díly podběráku 
jsou vyrobeny z velmi lehkého a pevného karbonu. 
Kříž podběráku je vyroben ze zesíleného karbonu pro 
maximální pevnost. Díky tomu nedochází k prasknutí 
kříže při silovém rychlém podebírání ryby. Kříž podběráku 
je pevnou součástí tyče. Podběrák je složen ze dvou tyčí 
(vrchní délky 1m a spodní délky 0,93m). Podběrák je tedy 
vhodný k universálnímu použití, jak pro podebírání ze 
člunu, tak z vysokého břehu. Ramena podběráku pevně 
drží v kříži, ale zároveň jdou lehce vysunout, což oceníte 
ve chvíli, když potřebujete rybu přenést. Podběrák je také 
vybaven rychloklipem, tak aby se Vám síťka při podebírání 
ryby nezamotala do rostlin nebo jiných překážek. Při 
podebrání ryby se síťka uvolní. Síť je vyrobena z jemné 
a dostatečně hluboké kamuflážové síťoviny, která rybu 
neřeže. Nejvíce náchylné rohy podběráku jsou vyztužené, 
tak aby nedošlo k prodření síťky. Podběrák Camo Landing 
Net Hunter je skutečně spolehlivým pomocníkem a patří 
mezi nejlepší podběráky na trhu.   

•  váha 620 g
•  délka rukojeti 1 × 100 cm / 1 × 93 cm
•  délka ramen 42´
•  dodáváno s přepravním obalem
•  barva síťky: camo

HUNTER 

Nejprodávanější rozměr a typ kaprového podběráku 
tentokrát za výjímečnou cenu. Matně černá dvojdílná 
rukojeť, kvalitní zelená síťka, která neřeže ryby. Kříž 
podběráku je šroubovací, vyrobený z tvrdého a odolného 
plastu. Podběrák je vhodný k universálnímu použití, jak 
pro podebírání ze člunu, tak z vysokého břehu. Ramena 
podběráku pevně drží v kříži, ale zároveň jdou lehce 
vysunout, což oceníte ve chvíli, když potřebujete rybu 
přenést. Součástí podběráku je kvalitní plovák, který 
obdržíte ZDARMA!   

•  délka rukojeti 1 × 100 cm / 1 × 93 cm
•  délka ramen 42´
•  dodáváno s přepravním obalem
•  barva síťky: zelená

ACTIVE LINE 

ACTIVE LINE HUNTER 
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TORAY COBRA!
•  Váha pouhých 51 g 
•  Vyztužená rukojeť a špička
•  Vnitřní průměr 28,9 mm
•  Vnější průměr 30 mm
•  Speciální povrchová úprava držadla
•  Spodní otvor pro propláchnutí kobry 
•  Praktické poutko pro zavěšení kobry
•  Součástí je polstrovaný obal
•  Transportní délka 74cm

K tomu, abyste dopravili své krmení na 
požadované místo, jsme pro Vás připravili 
pár doplňků a pomůcek. Z našeho 
sortimentu vyniká nejlehčí kobra na trhu, ale 
i další rakety a zakrmovací lopatky.

Vnadící pomůcky CZK EUR

Toray Cobra 1799 69,7

Crash Ball 299 11,6

Crash Ball raketa 299 11,6

Lopatka s rukojetí S 41 cm 239 9,3

Lopatka s rukojetí M 47 cm  269 10,4

Lopatka s rukojetí L 53 cm 279 10,8

Vnadící 
pomůcky Krmná koule navržená pro dopravení 

Vašich návnad na krmné místo. 

Systém magnetů zaručuje 
bezproblémové otevření krmítka po 
dopadu na hladinu a okamžité vysypání 
návnady. CRASH BALL  je vyvinut na 
zakrmování na vzdálenosti do 100 m. 
Připravte si krmné koule z method 
mixu, krmíkového mixu, pelet nebo 
přidejte červy a přesně dopravte svou 
návnadu na své krmné místo. Při hodu 
nedochází k zamotávání a ani otevření. 
Do kulového krmítka můžete použít 
jakoukoliv návnadu dle Vaší fantazie. 
Návnady můžete zalít boosterem, 
esencí, tekutou potravou. Crash Ball je 
utěsněn, a proto umožňuje dopravit na 
velkou vzdálenost i část atraktivních 
tekutin. Nová kobra (vrhací tyč) pro všechny rybáře vyrobená 

unikátní technologií za použití uhlíkového prepregu  
a základu vlákna TORAY 3KK. Unikátní tvar vypočítaný 
specialisty na fakultě obrany tak, aby boilies ve vrhací tyči 
dosáhl maximální rychlosti a rotaci při vymrštění. Jedná 
se vůbec o nejlehčí kobru na trhu, kterou v ruce téměř 
necítíte a můžete tak vnadit libovolné množství návnad bez 
namožení ruky. Právě neskutečná lehkost a vyvíjený tvar, 
dovolují dosahovat nejdelších hodů zcela každému a to bez 
potřeby získání návyku. Toray Cobra je také velmi přesná. 
U vývoje tohoto výrobku se vystřídalo několik rybářů 
po celém světě včetně Lukáše Krásy, který ji několikrát 
připomínkoval k potřebné dokonalosti. Kobra je vyrobena  
z nejkvalitnějších materiálů a především profesionály  
v oboru. Vrhací tyč se totiž vyrábí ve světově známé firmě 
PASSVILAN, která se mnoho let zabývá výrobou hokejek. 
Toray Cobra je určena pro všechny průměry boilies do 24 
mm. Při použití nejlepších materiálů se jedná o nejlevnější 
kobru na trhu.  

Různé velikosti vnadících lopatek, 
které jsou vyrobeny z kvalitního 
plastu.  Lopatky je možné odšroubovat 
od rukojeti a našroubovat např. na 
podběrákovou tyč. Vhodná pomůcka 
pro snadné zakrmení boiliesem nebo 
partiklem.

Raketa je vyvinutá na zakrmování na 
různé vzdálenosti v závislosti za použití 
různé konfigurace magnetů. Díky svému 
aerodynamickému tvaru odhodíte 
návnadu o mnoho dál než s ostatními 
vnadícími pomůckami  
a co víc, mnohem přesněji. Při hodu 
nedochází k zamotávání a ani otevření 
rakety. Za větru díky svým letkám drží 
raketa maximálně směr hodu. I díky 
svému magnetickému systému můžete 
při náhozu „škrtnout“ špičkou rakety  
o zem. Neotevře se Vám a nevysype 
se krmení po břehu, jako tomu dochází 
u jiných raket. Do rakety můžete 
dát jakoukoliv návnadu a nemusíte 
se obávat, že návnadami způsobíte 
otevření rakety nebo že se neotevře 
vůbec. 

CRASH  
BALL

Vrhací tyč  
TORAY COBRA! 

LOPATKY 

CRASH BALL  
RAKETA

Když nejlehčí, tak Toray Cobra!
Když nejlevnější, tak Toray Cobra! 

COBRA TORAY

Crash Ball Raketa Crash Ball 75



Insekticidní repelent určený k impregnaci oděvů, 
obuvi, bivaků, spacáků, moskytiér apod. Před 
použitím důkladně protřepejte a aplikujte na čistý 
a suchý povrch ze vzdálenosti 20-30 cm. Před 
použitím si přečtěte popis produktu na obalu. 
Objem: 90 ml, 100% funkčnost, účinnost 28 dní.

Rybáři se nemusí obávat nepříjemného zápachu, 
který zůstává na dlaních při použití jiných produktů 
– použit přírodní ESENCIÁLNÍ OLEJ! Aplikujte ze 
vzdálenosti 20-30 cm na pokožku. Při použití na 
tvář a krk nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho 
rozetřete. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. 
Produkt je dostatečně účinný na komáry po dobu  
8 hodin a na klíšťata po dobu 4 hodin. Před 
použitím si přečtěte popis produktu na obalu. 
Objem: 90 ml, 50% účinné látky, 100% funkčnost, 
účinnost 8 hodin.

PROTECTOR OUTDOOR  
Impregnace oděvů

PROTECTOR TĚLOVÝ 
Přírodní aroma 

REPELENTY pro rybáře Balení CZK EUR

PROTECTOR 3D - Tekutá moskytiéra 90 ml 199 7,7

PROTECTOR OUTDOOR - Impregnace oděvů 90 ml 199 7,7

PROTECTOR TĚLOVÝ - Přírodní aroma   90 ml 199 7,7

Repelenty 
pro rybáře 

Absolutní novinka na trhu pro rybáře, myslivce a všechny, 
kteří milují nerušený pobyt v přírodě. Nová generace 
ochrany před nepříjemným a nebezpečným hmyzem. 3D 
Protector, tzv. tekutá moskytiéra Vás ochrání bez nanesení 
látky na tělo! Perfektně účinkuje proti: komárům, klíšťatům, 
muchničkám, mouchám, čmelíkům, potemníkům, molům, 
mravencům, štěnicím a dalšímu dotěrnému hmyzu. Určený 
k ošetření vnitřních i venkovních prostor. 

Použití: Predátor 3D je vynikající repelent - insekticid 
(nejen odpuzuje, ale i likviduje bodavý hmyz) pro použití 
všude tam, kde setrváváte na jednom místě a nechcete si 
stříkat jiný repelent přímo na pokožku či oděv. Postříkejte 
stejnoměrně okolo sebe na dosah ruky v kruhu porost nebo 
zem. Popřípadě postříkejte část země okolo bivaků. Účinek 
se dostaví po krátké chvíli. U silného zamoření komáry či 
klíšťaty případně stříkněte i na porosty v dosahu nad sebou 
- větve, keře, aj. - nevdechujte rozprášený aerosol, počkejte 
mimo ošetřovanou plochu, dokud se neusadí! Vytvoříte si 
tak okolo sebe prostor bez bodavého hmyzu. Účinek vydrží 
až 24 hodin! Déšť jej však zkracuje, záleží na jeho intenzitě. 
Laboratorně a terénně testováno Státním zdravotním 
ústavem v Praze, kde byl hodnocen jako nejmodernější 
a nejúčinnější prostředek proti komárům. Před použitím 
si přečtěte popis produktu na obalu. Objem: 90 ml, 100% 
účinnost. 

PROTECTOR 3D  
Tekutá moskytiéra

Petr Štrébl
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Rozměrné a velice komfortní lehátko se 100% 
rovnou plochou v Camo provedení. Hřejivý 
fleecový KHAKI potah, silně polstrovaná 
matrace a XL rozměr dělají z tohoto lehátka 
komfortní doplněk pro pohodlný pobyt  
v přírodě. Osm teleskopických nohou je 
osazeno velkými patkami a spolehlivým 
systémem aretace. Bezkloubní řešení zaručuje 
dokonalý spánek bez omezení! 

Rybářské a kemping luxusní křeslo  
s anatomicky tvarovaným opěradlem 
a  polstrovaným  polštářem v líbivém 
barevném provedení matrace.

Pevná a stabilní konstrukce je vybavena 
dvěma výkyvnými a výsuvnými patkami 
proti zaboření. Křeslo je opatřeno 
unikátním systémem naklápění 
opěradla nadzdvižením opěrek ruce. 

Rybářské a kemping luxusní křeslo  
s anatomicky tvarovaným opěradlem 
a polstrovaným  polštářem v líbivém 
CAMO provedení matrace.

Pevná a stabilní konstrukce je vybavena 
čtyřmi výkyvnými a výsuvnými patkami 
proti zaboření. Křeslo je opatřeno 
unikátním systémem naklápění 
opěradla nadzdvižením opěrek ruce.

Rybářské a kemping luxusní křeslo  
v Camo provedení v kombinaci  
s hřejivým fleecem. Pevná a stabilní 
konstrukce je vybavena čtyřmi 
výkyvnými a výsuvnými patkami 
proti zaboření. Křeslo je opatřeno 
područkami s hřejivým neoprenem. 
Velmi pohodlná sedačka! 

Komfortní spací pytel maximální kvality 
pro celoroční použití.  Při vývoji jsme 
použili jen ten nejkvalitnější materiál, 
který je maximálně prodyšný, ale 
nepromokavý. Důležitým požadavkem 
rybářů je, aby spacák nešustil, proto 
jsme ho vyvinuli z velmi příjemného 
materiálu, který tyto nežádoucí 
vlastnosti nemá. Uvnitř spacího pytle 
byl použit kvalitní microfleece vyplněn 
100% dutým vláknem pro extrémní 
teplo a komfort. Mysleli jsme i na 
praktické požadavky rybáře, proto jsme 
spacák vybavili na zip odnímatelný 

příjemný polštářek, který si dle libosti 
můžete vyndat. Také uvnitř spacího 
pytle naleznete kapsičku, která je 
určena pro Váš telefon či příposlech. 
Mysleli jsme také na uchycení spacáku 
k  lehátku, kde u nohou a u hlavy jsou 
na spacím pytli našité převleky, které se 
pouze přetáhnou přes vršek a spodek 
lehátka a zajistí tak neomezený  
a bezpečný pohyb. Maximální stabilitu 
zajistíte ještě popruhem, který se díky 
přezce snadno upevní k lehátku  
a zabrání kroucení spacího pytle. 
Spacák je vybaven kvalitními zipy, které 

jsou našity po obou stranách. Zipy jsou 
podšity, aby na Vás netáhlo. Na konci 
zipu je přišit „zámek“ na suchý zip, který 
Vám zajistí, aby se zip nerozjížděl.

Spací pytel je dodáván  
v nepromokavém obalu s kvalitním 
zipem a popruhy.

Délka: 220
Šířka: 100 cm 
Váha: 13 kg 
Nosnost: 150 kg

Rozměr sedací části:  
55 × 46cm (šířka × délka)
Rozměr zádové části:  
55 × 70 (šířka × délka)
Hmotnost: 5,5 kg 
Nosnost: 160 kg
Rozměr sbaleného křesla:  
90 × 65 × 15 cm

Rozměr sedací části:  
55 × 46cm (šířka × délka)
Rozměr zádové části:  
55 × 70 (šířka × délka)
Hmotnost: 5,8 kg 
Nosnost: 160 kg
Rozměr sbaleného křesla:  
90 × 65 × 17 cm

Rozměr sedací části:  
55 × 46cm (šířka × délka)
Rozměr zádové části:  
55 × 60 (šířka × délka)
Hmotnost: 5 kg 
Nosnost: 150 kg
Rozměr sbaleného křesla:  
70 × 60 × 18 cm

Rozměry: 220 × 100 × 5 cm 
Celková hmotnost včetně obalu: 5,6 kg 
Tepelný komfort: - 10 °C 
Extrém: -20 °C

Lehátko  
Bedchair CAMO XL 

Křesílko  
ACTIVE LINE

Křesílko  
CAMO Chair

Křeslo  
Arm Neopren chair 

Spací pytel Camo All 
Season Sleeping Bag

Lehátka, křesílka, spacáky CZK EUR

Lehátko Bedchair CAMO XL 4299 166,6

Křesílko ACTIVE LINE 1899 73,6

Křesílko CAMO Chair 2299 89,1

Křeslo Arm Neopren chair 1999 77,5

Spací pytel Camo All Season Sleeping Bag 2790 108,1

Lehátka, 
křesílka, 
spacáky
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Každý rok vyrážíme za mořským 
rybolovem, který nás baví, a proto 
jsme rádi rozšířili sortiment  
o osvědčené nástrahy, systémky, 
pilkry a různé doplňky. Naším 
hlavním sortimentem jsou hotové 
návazce různých barev, provedení 
a velikostí. Naše systémky imitují 
hejna rybek, chobotniček, papriček  
a jsou vhodné pro lov všech 
mořských ryb, ale především se 
používají pro lov tresek, makrel  
a červených okounků. Sortiment 
jsme rozšířili i o pilkry, zátěže  
a doplňky. 

Mořský 
Program

Kompletní sortiment na  
www.lkbaits.cz 
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Vyberte si místo a termín  
a přijeďte si k nám zarybařit  
na krásné místo.

rezervace: 
www.rybarstvisahara.cz
(+420) 778 077 117

VLASTNÍ 
ODCHOV RYB

NÁDHERNÉ 
RYBY

NEVŠEDNÍ 
ZÁŽITKY

123 KM OD 
PRAHY

10 KM OD 
RYBÁŘSKÝCH 

POTŘEB

ODBORNÝ 
PERSONÁL

Klubový  
revír  
Sahara

Sahara je veřejnou klubovou vodou LK Baits 
– Lukáš Krása, kde hospodaří Rybářství 
Sahara s.r.o.
Sahara je tak trochu jíný soukromý revír v České republice, 
ale i v Evropě. Valná většina obsádky kaprů je produkována 
a pečlivě vybírána z vlastního odchovu a to od samého 
plůdku. Více jak polovina ryb se „narodila“ právě na Sahaře. 
Rybářství Sahara se skládá z několika rybochovů, ale 
hlavním revírem je Velká Sahara, která se rozprostírá na 
více jak 20 ha a kde plave nejvíce forem kaprů  
v Evropě. Můžete zde ulovit více jak 20 čistých linií kaprů, 
ale tou nejvyhledávanější je tzv. Saharský plnokrevník 
(lysošupináči, řádkáči).

V revíru se nachází několik senzačních řádkáčů přes 
20 kg a jeden klenot jménem Anglán, který patří možná 
mezi největšího řádkáče v naší zemi. V revíru se nachází 
i několik ryb od 27-30 kg, ale to rozhodně není prioritou 
revíru Sahara. Vedle kaprů se Sahara může pochlubit 
obřími amury 25 – 30 kg, cejny 60 – 80 cm a kapry  
s netradičním zbarvením.

Sahara rozhodně nepatří mezi 
jednoduché rybářské revíry, ale 
každý úlovek je originál!  
Těšíme se na Vás.

Vlastní odchov

Nově jsme v roce 2020 otevřeli  
místa pro METHOD FEEDER
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Rybářské 
potřeby
LK Baits

prodejna:
Pardubická 1734, Přelouč
(10 km od Pardubic)

Jedna z nejlépe vybavených  
a situovaných prodejen v České 
republice. Rybářské potřeby Lukáše 
Krásy se nachází v centru rybářského 
ráje v Přelouči u Pardubic. Prodejna je 
doslova Vaším rybářským partnerem 
a najdete v ní veškeré vybavení pro 
jakoukoliv rybolovnou techniku. 
Prodejnu naleznete přímo u hlavní 
silnice v areálu firmy LK Baits, který 
zaujímá více jak 4000 m2. 

OTEVÍRACÍ DOBA

Letní období (duben-říjen) 
pondělí - nedělě: 8.30 - 17.00

Zimní období (listopad-březen) 
pondělí - pátek: 8.30 - 17.00 
Sobota: 8.30 - 12.00 
Neděle: ZAVŘENO

Telefon 
+420 733 359 542 
+420 605 280 710

Vybavení pro všechny rybolovné techniky
Odborný personál se o Vás dobře postará a poradí
Stovky rybářských značek na jednom místě
Vždy čerstvé návnady a nástrahy – vlastní výrobna
V letní sezóně otevřeno NONSTOP
Navíjení vlasců – servis navijáků a prutů
Vždy čerstvá živá nástraha  
(červi, hnojáci, rousnice, rybičky)
Prodej povolenek a poradenství okolních revírů
Půjčovna člunů a motorů
Individuální odborné poradenství (po objednání)
Bezproblémové parkování
Vždy prověřené rybářské zboží
Splátkový prodej

•
•
•
•
•
•
•
 
•
•
•
•
•
•
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e-shop  
www.lkbaits.cz
Časopis  
www.lkbaits.cz/casopis 
Články, videa, recenze, tipy a triky

Soutěže

Doprava zdarma při 
nákupu nad 1000 Kč

Dárek ke každé 
objednávce  
nad 2000 Kč

Jsme tu pro Vás  
7 dní v týdnu

lukaskrasa
lk_baits_big_carp_connection/
sahara_lake

Poradí Vám 
tým zkušených 
profesionálů

lkbaits.cz
lukas.krasa.77
revirsahara

Světově 
nejpokrokovější 
výrobce rybích návnad 
a nástrah

Mnoho naučných videí a filmů
www.youtube.com/lkbaits1

NOVINKY

AKCE

VÝPRODEJE

LK BAITS Team 
Podělte se s námi o vaše zážitky

VĚRNOSTNÍ
PROGRAM
LK Baits Team
Sleva až 15 %
na každý nákup
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Oblečení 
a doplňky
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Osobní stránky Lukáše Krásy, 
píšícího zde své příběhy, které zažil 
s velkou pokorou na březích našich  
i zahraničních revírů.

NA KONCI JE 
VŽDY RYBA, ALE 
NEJKRÁSNĚJŠÍ JE 
PŘÍBĚH, KTERÝ JÍ 
PŘEDCHÁZEL.

www.krasalukas.cz
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